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«Талант є пристрасть плюс інтелект. Немо-
жливо створювати таланти, але можна ство-
рювати культуру, тобто ґрунт, на якому та-
ланти ростуть і процвітають».                       
                                               Г.Г.Нейгауз. 
 
«Не бійся слів: теорія, генерал-бас, контра-
пункт; вони самі привітно підуть тобі назу-
стріч, якщо ти сам зробиш до них те ж саме». 
                                                Р.Шуман. 

      

Введення. 
 
Пропонована робота є спробою об'єднати весь комплекс музично-

теоретичних дисциплін в єдину педагогічну систему, що базується на спільно-
сті художніх і педагогічних задач. Робота заснована на досвіді багаторічної 
практичної діяльності автора в сфері викладання музично-теоретичних дисцип-
лін. Вона ніякою мірою не претендує ні на безперечність, ні на абсолютну заве-
ршеність, і в цьому сенсі як би поєднує в собі риси звичного підручника і нау-
ково-методичного дослідження. Однак  концепція, на якій будується весь мате-
ріал роботи, представляється  історично виправданою, методично доцільною, і 
в  практичному плані вельми актуальною. 
Дана робота не повторює і, тим більше, не заміняє визнані підручники з гар-

монії, що використовуються в практиці протягом багатьох десятиліть, і не міс-
тить ніяких новацій в принципово-музикознавчому плані. Всі історично сфор-
мовані норми функціональних відносин, структури акордів і правил голосове-
діння цілком визнаються і приймаються. Ціль даної роботи – зовсім інша. Це – 
спроба викласти в узагальненому виді педагогічну концепцію гармонії як на-
вчальної дисципліни в комплексі музично-теоретичних дисциплін і в загаль-
ній системі підготовки вчителів музики. Концепція  ця складалася поступово 
протягом по-над 30-річної практичної роботи автора  в навчальних закладах рі-
зного рівня (від школи до вузу). Вона пройшла багаторазову практичну апроба-
цію на рівні всеросійських нарад, методичних семінарів і курсів підвищення 
кваліфікації, а також у роботі ряду інших навчальних закладів, що використо-
вували цей досвід; багато подробиць її опубліковані в педагогічній періодиці. 
З огляду на викладене можна сказати, що ця робота є, скоріше, не підручни-

ком з гармонії, а як би «книгою для вчителя, що викладає гармонію».  
Концепція роботи містить низку суттєвих відмінностей, своєрідних вихідних 

педагогічних позицій автора, без визнання й врахування яких ефективність її 
використання може суттєво знизитися. Найбільш значними з них, принципово 
важливими для практичної роботи  можна вважати такі: 
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1. Ставлення до музики як до мови, точніше – як до знакової системи мовного 
типу, що має всі основні ознаки справжньої мови.1 

2. Погляд на теоретичні дисципліни як на граматику музичної мови, що розу-
міється в узагальненому плані, з визнанням наступних функціональних па-
ралелей: 
2.1.  Комплекс «Елементарна теорія музики» + «Гармонія» є музичним ана-
логом морфології у вербальній мові. 

2.2.  Сольфеджіо як навчальна дисципліна є музичним аналогом фонетики, 
тобто розділу мовознавства, предметом якого є звукова сторона мови. 

2.3.  Аналіз музичних творів як навчальна дисципліна поєднує у собі мовні 
аналоги  

2.3.1. синтаксису і пунктуації (нижній рівень аналізу); 
2.3.2. стилістики і теорії літератури (верхній рівень аналізу, що наближа-

ється до деяких основних моментів теорії музичної композиції). 
3. Визнання того, що вивчення граматики будь-якої мови має сенс тільки тоді, 
коли людина постійно користується цією мовою. Інакше ці заняття взагалі 
втрачають сенс і перетворюються на самоціль. 

4. Висловлення «користуватися мовою» припускає уміння слухати (розуміти!), 
говорити і писати даною мовою. Стосовно до музики традиційний навчаль-
ний процес всерйоз торкається тільки першого моменту – «слухати» (без га-
рантії глибокого розуміння, замість якого досить часто допускається просте 
впізнавання й ідентифікація, тобто уміння назвати твір, автора, країну й епо-
ху).  

5. Уміння «говорити» і «писати» стосовно до музичної мови припускає по-
стійне, систематичне звернення до різних форм музичної творчості, що і 
повинно складати головну сутність музично-теоретичних занять. У цьому 
випадку кардинально змінюється роль викладача музично-теоретичних дис-
циплін – із джерела і ретранслятора знань він перетворюється на художньо-
го керівника, який стимулює творчу роботу своїх студентів, спрямовує її 
відповідно до рівня підготовки й особистих інтересів кожного окремого сту-
дента, а також контролює технологічну якість виконуваних робіт і допомагає 
студентам у  цій частині їхньої творчої праці.   

6. Щоб відповідати таким вимогам, педагог сам зобов'язаний бути широко 
ерудованою творчою особистістю; замикання тільки на знанні і передаван-
ні технологічних правил і норм вже не просто небажане – воно стає непри-
пустимим. 

7. У кожній мові існує поняття «грамотність». Серйозне, глибоке засвоєння 
будь-якої мови ніколи не починається і не може початися з вимоги  тільки 
негайної й абсолютної грамотності з найперших кроків навчання, інакше 
ця мова ніколи не буде засвоєною. Учень завжди має право на помилку, і 
тільки на усвідомленні і подоланні власних помилок він по-справжньому на-
вчається. Освоєння музичної мови, відповідно з цим, також повинно почина-
тися не з заборон і обмежень, а з повної волі і дозволу. Вільне, зацікавлене 

                                                
1 Докладне обґрунтування цієї дефініції – далі у тексті. 
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маніпулювання доступними мовними засобами набагато важливіше, 
ніж абсолютна грамотність  найпростіших навчальних побудов. Розу-
міння сутності загальноприйнятих норм і заборон повинно прийти пізніше; 
при цьому професійна грамотність творчих робіт, яка постійно підвищуєть-
ся, стане органічною частиною музичного мислення студентів і буде усвідо-
мленою, а не заученою. 

8. Вирішення студентами індивідуальних творчих задач при збереженні гру-
пової форми навчання можливе тільки при наявності серйозної матеріально-
технічної бази. У кабінеті музично-теоретичних дисциплін студенти повинні 
мати на кожному робочому місці багатоголосний музичний інструмент з 
можливістю прослуховування його звучності через головні телефони («на-
вушники»), і можливість індивідуальної роботи з клавіатурою протягом 
всього заняття,  яка на цьому базується. Таким умовам відповідають тільки 
електронно-музичні інструменти (далі в тексті – ЕМІ).2 На даний час з'явив-
ся ще один могутній інструмент інтелектуальної праці – персональний ком-
п'ютер (далі в тексті – ПК). Взятий изольовано, сам по собі, або у сполученні 
із сучасним багатотембровим ЕМІ, він відкриває перед музичною педагогі-
кою зовсім фантастичні можливості і  може значною мірою змінити не тіль-
ки зовнішні форми музично-теоретичних занять, але і саме уявлення про по-
дібні заняття.  Імовірніше за все, саме цей варіант варто розглядати як 
стратегічний напрямок розвитку й удосконалення методик викладання 
музично-теоретичних дисциплін на найближче доступне для огляду май-
бутнє. 
Робота розрахована на підготовку вчителів музики. Найбільш доцільною во-

на може бути на рівні магістратури, оскільки спрямована на методику, на її, так 
би мовити, верхні поверхи. Але також цілком можливим і ефективним може 
бути її практичне використання в педагогічних навчальних закладах двох типів 
– на музично-педагогічних факультетах педвузів, і в музично-педагогічних учи-
лищах або відповідних відділеннях педагогічних училищ. Терміни вивчення 
музично-теоретичних дисциплін у цих навчальних закладах різні (3 роки – у ву-
зах, і 4 – в училищах), однак положення вирівнюється різним рівнем попере-
дньої підготовки. У вузах частина тем за розсудом педагога може бути виклю-
чена або дана в скороченому вигляді. Приклади і практичні  завдання на будь-
якому рівні навчання повинні обов'язково узгоджуватися за ступенем своєї тех-
нічної (ігрової) складності з реалними можливостями конкретного контингенту 
учнів, з рівнем їхньої піаністичної підготовленості. 
Цілком імовірно, що педагогічна концепція цього посібника може також ви-

явитися доречною і корисною в ряді інших навчальних закладів – в училищах і 
інститутах культури, на виконавських відділеннях музичних училищ і консер-
ваторій. (Теоретичні й історико-теоретико-композиторські відділення в цей 
список, природно,  не входять, тому що там цілі і  задачі навчання зовсім інші.) 

                                                
2 Опису технічної основи подібних кабінетів окремо присвячений відповідний розділ підручника. 
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До складу роботи входять: 
1. Обґрунтування і детальне викладення педагогічної концепції в цілому. 
2. Програма інтегрованого курсу «Основи музичної мови» (теорія + гармонія + 
сольфеджіо + елементи аналізу). 

3. Педагогічні коментарі до кожного з окремих розділів курсу. 
4. Бібліографія. 
5. Опис технічної бази і рекомендації до її створення. 
6. Прогностичний погляд на перспективи подальшого розвитку.  
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Розділ 1. 
Теоретичні аспекти  методики викладання  музично-

теоретичних  дисциплін 

§ 1. Гармонія в системі музичної освіти. 
Система людських знань у своєму історичному розвитку, якщо представи-

ти її графічно,  нагадує форму ромба, поставленого вертикально. Починаючи із 
сінкретичного, органічно єдиного і неподільного Знання,  вона росте і шириться 
у напрямку все більшої уособленості окремих галузей. Потім починається вну-
трішньогалузеве дроблення, що приводить до подальшої дискретності розділів і 
підрозділів і пояснюється високою специфічністю кожного з них. Так створю-
ється, розгортаючись у часі, величезний і неймовірно складний світ людської 
культури в усьому її різноманітті. Але потім настає такий критичний момент, 
коли подібна роздрібленість досягає меж логічної доцільності, і представники 
різних спеціалізацій навіть в одній галузі починають погано розуміти один од-
ного; подробиці відчужуються від цілого, і цілісність сприйняття життєвих 
явищ взагалі іде з поля зору. Тоді починається зворотний процес: свідомий, не-
обхідний рух від деталей і подробиць - до узагальненості, від гіпертрофованої 
дискретності – до цілеспрямованого синтезу.   

Саме такою уявляється історична картина розвитку музичного мистецтва, а 
з ним – і музикознавства, і музичної педагогіки. У сфері музичної творчості 
спочатку відбувалося послідовне становлення окремих видів і жанрів, і лише 
потім – інтенсивний розвиток найбільш складних, синтетичних форм. У науці 
про музику процес дискретизації вже виявляє свої негативні риси, і, як протидія 
йому, активно підвищується інтерес до цілісного аналізу як методу досліджен-
ня, до розвитку філософії стилів, до проблем міжнаціональної і міжрегіональної 
інтеграції музичних культур як у сучасних умовах, так і в історичному аспекті.    
Що ж стосується музичної педагогіки, то вона, в наслідок цих процесів, знахо-
диться зараз у кризовому або білякризовому стані.  Поділ на вузькі спеціалізації 
найчастіше породжує у викладацькому середовищі не тільки непогодженість, 
але навіть відкритий антагонізм, своєрідну боротьбу за ступені впливу на сту-
дентів.  Теоретичні дисципліни, що спочатку виникли як абсолютно практичні, 
перейшли в розряд загальнообов'язкових для музикантів будь-яких спеціально-
стей; при цьому вони нівелювалися, загубили свої конкретні практичні цілі і 
перетворилися в якесь абстрактне теоретизування, здебільшого зовсім відірване 
від реальних задач тієї або іншої професії. Нелегка задача наповнення теорети-
чних дисциплін актуальним для студентів практично значущім змістом «за за-
мовчуванням» лягла на плечі викладачів і стала фактично нерозв'язною, тому 
що в рамках однієї ізольованої дисципліни, при стандартній «мінімальній» сітці 
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годин, так званій «єдиній» або «базовій» програмі і неможливості координувати 
матеріал усього циклу вирішувати подібні задачі фізично неможливо.   

Дуже серйозним підтвердженням сказаного може служити дискусія про 
майбутнє музично-теоретичних дисциплін, яка мала місце на сторінках журна-
лу «Радянська музика» у тепер вже далекому 1973 році. Тривала вона цілий рік, 
втягла у свою орбіту масу людей, від рядових викладачів з провінції до самих  
впливових і авторитетних представників наукової еліти. Стрижневим положен-
ням усієї дискусії було наступне: «Ми занадто поглибилися в технологічні про-
блеми і за деталями не бачимо музики. Давайте не препарувати музику як труп, 
а цінувати й осмислювати її живе звучання, наближати студентів до проблем її 
емоційно-психологічного впливу, розглядати музику не ізольовано, а в ланцю-
жку інших мистецтв і в контексті соціального життя!». Зовні це виглядає як за-
клик до переходу від проблем технологічних  до проблем культурологічних (в 
розумних межах). Саме на гребені цієї хвилі відбувся поворот до ідеї цілісного 
аналізу і стильовому підходу в оцінці музичних явищ. Однак ні та, ні інша по-
зиції не були пророблені до такого ступеню, щоб стати основою конкретних 
методик і перейти в широку педагогічну практику. Тому задача реалізації цих 
привабливих ідей також залишилася особистою справою кожного викладача. 

Залишаючись сам на сам з групою студентів, кожен стурбований совістю 
педагог поодинці намагається вирішити для себе  основні питання – навіщо по-
трібен студентам той предмет, який він викладає, і чим конкретно він пови-
нен займатися в рамках цього предмета, щоб зробити його реально корисним 
для майбутньої педагогічної діяльності своїх випускників. В ході цих пошуків у 
кожного діючого викладача поступово складається і з роками поповнюється 
свій набір вдалих рішень – ефектних завдань, нестандартних питань, оригіналь-
них методичних знахідок. Усе це разом формує неповторний професійний ви-
гляд самого педагога, і все це у сукупності традиційно прийнято називати осо-
бистою методикою того або іншого викладача. При всій повазі до таланту і 
сумлінності педагогів,  подібне визначення здається некоректним.  У ньому 
комплекс індивідуальних надбань окремого викладача прирівнюється до 
поняття «методика», що неприпустимо і неправомірно з наукової точки зору. 
Будь-яка істинна, повноцінна методика має відповідати двом найважливішим 
вимогам -  передавання і повторюємості. Індивідуальні ж методичні комплек-
си, сформовані кожним окремим педагогом особисто для себе, тим і цікаві, що 
вони дозволяють автору розкрити в процесі роботи кращі властивості і якості 
своєї  власної особистості, максимально повно реалізувати те неповторне спо-
лучення  здібностей і інтелекту, що, власне, і створює центральне ядро його 
професійної й особистісної індивідуальності. І це ж стає природною, споконві-
чною слабкістю  всіх індивідуальних наробітків – у застосуванні до інших лю-
дей вони перестають спрацьовувати, оскільки ті мають інший склад здібнос-
тей і інтелекту,  і вдалі, талановиті знахідки однієї людини далеко не завжди 
виявляються зручними і навіть просто прийнятними для іншої. Саме тут і вияв-
ляється грань між індивідуально-особистісною педагогічною практикою і педа-
гогічною наукою – наука зобов'язана виявляти в живій педагогічній практиці ті 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Горемичкін А.І. Основи музичної мови.                                                                         Стр. 10   
 
риси, властивості і якості, що можуть стати основою для побудови висновків 
всехагальної значущості. Наступні етапи наукової праці – сформулювати такі 
висновки-узагальнення, і розробити стратегію зворотного зв'язку, тобто вказати 
шляхи і методи практичної  реалізації цих узагальнень у конкретній діяльності, 
але тепер вже – для безлічі інших педагогів-практиків. Тільки при дотриманні 
цих умов можна вважати, що педагогічна наука відповідає своїм соціальним 
функціям і вирішує свої задачі з тим або іншим ступенем успішності. 

У педагогічній науці слово «методика» може бути трактоване в двох зна-
ченнях. У широкому розумінні методика – це «педагогічна наука, яка дослі-
джує закономірності навчання певному навчальному предмету» (ПЭ, т.2, 
стор.806). У більш вузькому варіанті методика – це сукупність методів, що за-
безпечує оптимальну ефективність процесу навчання конкретному предмету. 
Методи, в свою чергу, - це «способи роботи вчителів і учнів, з допомогою 
яких досягається засвоєння учнями змісту тієї або іншої навчальної дисциплі-
ни» (ПЭ, 2-814). У сфері точних наук під методикою розуміється така послідо-
вність елементарних операцій,  точне і грамотне виконання якої в обов'яз-
ковому порядку забезпечує досягнення якщо не абсолютного, то досить ви-
сокого позитивного результату. У музичній педагогіці подібне трактування 
поняття «методика», на жаль, ще не стало однозначно визнаним і загальним. 
Всерйоз це питання прямо було порушено лише в роботі Д.Є.Огороднова, але 
там воно було конкретизовано тільки на методиці викладання вокалу. Логічно 
припустити, що і в сфері музично-теоретичних дисциплін, де сам зміст дослі-
джуваного матеріалу спонукає до чіткої методичності, існування такої науково 
обґрунтованої методики було б також цілком природним. При цьому комплекс 
індивідуальних наробітків  і весь цілісний професійний досвід кожного окремо-
го викладача були би прикрасою і збагаченням базової методики, а не підміня-
ли б її.  

Звертає на себе увагу той факт, що навколо музично-теоретичних дисцип-
лін сформувався досить великий обсяг спеціальної літератури. До його складу 
входять роботи різних напрямків - історико-мистецтвознавчі,  суто теоретичні 
або педагогічні дослідження, навчально-інструктивні роботи (підручники, зада-
чники, навчальні посібники), цільові методичні розробки, узагальнення індиві-
дуального досвіду, література мемуарна, епістолярна, художня, і багато іншого. 
У тій частині праць, що безпосередньо пов'язані з викладанням дисциплін му-
зично-теоретичного циклу, дуже багато робот містять різні варіанти структури-
зації змісту (з відповідним обґрунтуванням) і різноманітні підходи до історико-
хронологічних або національно-регіональних проблем. Педагогічна ж сторона 
найчастіше відображається у виді традиційного підходу «від простих елементів 
- до складних», тобто по наростанню теоретичних труднощів досліджуваних 
музичних явищ і складності їхнього нотно-текстового втілення.  При всій зов-
нішній переконливості і методичної аргументованості такий підхід має один 
надзвичайно істотний недолік: окремі елементи музичної мови, з освоєння яких 
починається, приміром, гармонія, у свідомості учнів так і залишаються розріз-
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неними елементами, оскільки і викладаються, і засвоюються окремо, поза кон-
кретним музичним контекстом.  

Згадаємо для порівняння педагогічну стратегію однієї з фундаментальних 
наук – фізики. На початкових етапах її вивчення учні освоюють різноманіття 
предметних форм навколишнього світу, вивчають властивості різних фізичних 
тіл і можливості їхньої взаємодії одне з одним. Потім починається процес усві-
домлення законів природи і формування уміння бачити проявлення дії цих за-
конів у всіляких явищах навколишнього життя. І тільки на заключних стадіях 
професійного навчання люди приступають до вивчення так званої «елементар-
ної фізики», по-іншому – фізики елементарних частин.  

Схожа ситуація, але тільки з точністю «до навпаки», відбувається в музиці. 
Першою теоретичною дисципліною є так звана «елементарна теорія музики», 
сама назва якої відверто вводить читача в оману. У побуті слово «елементарна» 
асоціюється з поняттям «найпростіша»; однак той комплекс знань, що охоплю-
ється елементарною теорією музики, аж ніяк не можна віднести до розряду 
найпростіших. Кожен викладач-теоретик, який працює у вузі, підтвердить, що 
навіть з випускниками музичних училищ, які вже віддали музиці 9-11 років 
свого життя, елементарну теорію музики приходиться вивчати практично зано-
во; тільки отут до них приходить дійсне розуміння, тільки отут вони починають 
підніматися від «музграмоти» ДМШ  до дійсної теорії, яка в силу доказовості й 
обґрунтованості усіх своїх положень отримує право називатися наукою. І 
тільки отут складається дійсне уявлення про те, як повинен називатися цей 
предмет: не «Елементарна теорія музики», а «Теорія елементів музики»! І зо-
всім природно виникає питання: де, на якій стадії професійного навчання музи-
канта він повинен вивчатися? Якщо врахувати хоча б основні, найбільш розпо-
всюджені музично-мовні новації ХХ-го століття, згадати, що сучасні компози-
тори можуть створювати не тільки визначену структуру звукового простору, 
але і самі звуки зі своїми оригінальними, неможливими раніше фізичними влас-
тивостями, - «Теорія елементів музики», так само, як і фізична «Теорія елемен-
тарних частин», повинна бути досліджувана не на початку, а наприкінці на-
вчання, і зміст її повинен бути переглянутим у точній відповідності до нової на-
зви. А для початкового етапу і первісного засвоєння нотного запису можна, на-
певно, дійсно зберегти традиційну «Музичну грамоту». 

Характерною рисою переважної більшості підручників, особливо – підруч-
ників з гармонії, є дуже високий ступінь абстрагованості матеріалу, що викла-
дається. З одного боку, це свідчить про найвищий професіоналізм їхніх авторів, 
про їхнє прагнення наблизити рівень узагальнення своїх суджень до абсолюту.  
З іншого боку, створюється враження, що в цих підручниках наука гармонія 
викладається ніби якась «річ у собі»,  як самостійна об'єктивна даність, що іс-
нує без урахування конкретних музикантських професій, поза ними і незалежно 
від них.  Гармонія розглядається майже винятково як кодекс різноманітних 
правил, дозволів і заборон, а художня, виразна значущість її залишається прак-
тично як би «по-за кадром», як явище, що само собою розуміється. Причин для 
цього можна припустити декілька: 
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1. Вчені-теоретики, які зробили значний внесок у розробку внутрішніх про-
блем теоретичного музикознавства і які займаються тільки цим,  відійшли 
від практичної педагогіки і, в наслідок своєрідності свого професійного мис-
лення, вже не можуть стати на позицію того, кого навчають, а тому і не від-
чувають принципової важливості порушеної проблеми. 

2. Автори підручників, прекрасно усвідомлюючи багатозначність музичної мо-
ви і багатоплановість застосування будь-якого виразного засобу, свідомо 
обирають для своїх книг підкреслену «віддаленість» викладу з міркувань та-
ктовності, щоб не нав'язувати читачам свої особисті художні смаки і при-
страсті і захиститися від обвинувачення у такому нав'язуванні.  

3. «Чисті» теоретики в ім'я збереження свого високого наукового авторитету не 
ризикують «опускатися»  до конкретики, щоб не давати приводів для крити-
чних виступів на свою адресу, або ж всерйоз розглядають цю справу як ву-
льгаризацію «чистої» науки. 
Є і ще один важливий аспект. Розмова про художню значущість гармонії, 

про виразну й образотворчу цінність окремих гармонійних засобів, імовірно, 
так само важка, як і розмова про предметну змістовність інструментальної му-
зики: і тут, і там «зміст» споконвічно неоднозначний, специфічно абстрактний і 
реалізується тільки в сприйнятті слухача, що також не може не бути суб'єктив-
ним і залежить від безлічі привхідних факторів і обставин.  Однак у принципі 
така розмова можлива і навіть необхідна, про що свідчить поява ряду досить 
змістовних і концептуальних робіт. (Маються на увазі, насамперед,  «Звуковий 
світ музики»  Е.В.Назайкінського і «Музичне мистецтво і творчість слухача» 
Л.М.Кадцина; дуже багатий матеріал розкиданий по безлічі творів мемуарної 
літератури, таких, як «Музика для усіх нас» Л.Стоковського.)  Складність поді-
бної розмови порозумівається, імовірно, тим, що головною платформою, від-
правною крапкою таких міркувань повинні стати не елементи композиторської 
техніки, зафіксовані в нотах, а  психологічні аспекти музичного мислення, тонкі 
процеси руху і розвитку музичної думки. До того ж, для їхньої передачі в сло-
вах  потрібен ще і чималий літературний талант. Таке сполучення потрійної об-
дарованості – явище унікальне, зустрічається дуже рідко і далеко не завжди бу-
ває спрямовано на рішення педагогічних задач. Нагадаємо, що навіть дві з цих 
якостей -  глибина проникнення в психологію музичної творчості і літературна 
обдарованість - зустрічаються разом досить рідко, і це приводить до відомої 
однобічності художньої літератури про музику: життєві, біографічні моменти 
можуть бути викладені чудово, тоді як сторінки, присвячені опису творчих 
процесів або переживанню почутої музики, явно випадають із загального кон-
тексту, і для слуху музиканта іноді бувають просто неприйнятними. Найрідші 
виключення – А.Швейцер, Р.Ролан, Т.Манн – лише підтверджують це правило. 
І це – тільки в художній літературі. Що ж стосується музичної педагогіки, то 
там подібний автор повинен бути ще – і в першу чергу! – дуже великим вче-
ним-теоретиком і талановитим педагогом-практиком, ентузіастом своєї справи, 
до того ж, добре знайомим з педагогічною психологією.  Можливо, тому задача 
створення підручника з гармонії, який не тільки повно і  науково точно викла-
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дає механізми сучасної музичної мови, але ще і прищеплює смак  до володін-
ня цією мовою,  має точну професійно-цільову спрямованість і спонукає 
учнів до творчості - така задача ще й дотепер чекає на своє рішення. 

Розмова про виразну значущість гармонійних засобів природно і немину-
че викликає необхідність розширення сфери обговорення і виходу за межі «чи-
стої» гармонії. Для формування точного слухового уявлення будь-яке звуко-
сполучення або гармонійна послідовність повинні бути обов'язково реалізовані 
в конкретній звучності. При цьому звучність, яка створюється, знаходить ціл-
ком визначений, добре пізнаваний тембр. А тембр, в свою чергу, залежить ще і 
від ряду інших факторів – інструмента, фактури, динаміки, способу звукоутво-
рення і т.д. Таким чином, при повноцінному слуховому освоєнні гармонії в те-
матиці занять з гармонії неминуче виникають питання, пов'язані з тембром – 
фізичні закономірності утворення тембрів,  тембро-акустичні властивості фак-
тури,  основи тембрової драматургії, найбільш загальні уявлення про інструме-
нтознавство,  інструментування і прийоми звукоутворення.   

Необхідність звертання до питань тембристики й інструментування (у тому 
числі і сучасних), підкріплюється ще і таким суттєвим фактом, як музично-
нотні ілюстрації, що приводяться як приклади на сторінках підручників і на-
вчальних посібників. Як правило, вони включають велику кількість посилань на 
твори, які написані не для фортепіано – оркестрові, інструментальні ( тому чис-
лі – для камерних ансамблів), фрагменти оперної і кантатно-ораторіальної му-
зики, хори, романси…Усі вони в умовах уроку, при відтворенні, за звичаєм, 
тільки на фортепіано, з'являються перед студентами в перекручених, абстраго-
ваних і нівельованих тембрах, створюючи невірне, а іноді і просто помилкове 
уявлення про реальну художню виразність даного фрагмента. Не останню роль 
грають і масштаби використовуваних фрагментів. Коли приклад містить у собі 
уривок з 4-5 акордів з посиланням на досить об'ємний і солідний твір світової 
музичної класики, це завжди викликає подвійну реакцію.  З одного боку, авто-
ритет імені композитора і висока популярність твору не можуть не вражати; 
вони ж свідчать про глибоку професійну ерудицію і високий художній смак ав-
тора підручника. З іншого боку – такий уривок музичної фрази, взятий поза му-
зичним контекстом і пропонований аудиторії, яка, можливо, взагалі ще не 
знайома з цією музикою, ніяк не може стати переконливим прикладом чого-
небудь і навряд чи здатний викликати інтерес до подальшого знайомства з  
названим твором. Можливо, такі короткі обороти можуть використовуватися в 
ході уроку як вправи (з посиланням на джерело); але як приклад художнього 
застосування гармонійного засобу вони повинні демонструватися тільки в 
контексті, бажано – у справжніх тембрах, з наступним аналізом окремих 
оборотів і акордів за фортепіано. Отже, повноцінним прикладом художнього 
використання тієї або іншої гармонії може служити тільки досить розгорнутий 
фрагмент, який дає по-справжньому повне уявлення про виразні можливості 
акорду або обороту, наприклад, період. Ще більш складними представляються 
випадки з демонстрацією модуляцій. Оскільки модуляція найчастіше 
використовується і розглядається як формоутворюючий засіб, що з'являється на 
стиках великих побудов, демонстраційний приклад для її показу  повинен 
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дов, демонстраційний приклад для її показу  повинен містити в собі досить ве-
ликі фрагменти до і після моменту модуляції, у яких були б явно позначені і 
фактура, і мелодика, і темпо-динамічні характеристики кожної побудови, щоб 
зміст використання того або іншого конкретного типу модуляції, а також на-
прямок модуляційного руху були відчуті й усвідомлені учнями повною мірою.  

Музична педагогіка, як і всяка інша педагогіка, постійно прагне розширю-
вати коло охоплюваних явищ у своїй області знань, максимально наближати 
його до сучасності. В музиці це виявляється, принаймні, у трьох факторах: 
1. Неймовірне розширення міжнаціональних і міжрегіональних культурних 
зв'язків викликало різку інтенсифікацію процесу взаємодії і взаємопроник-
нення різних національних культур, у тому числі і вельми далеких за своїми 
генетичними джерелами. У музиці це привело до досить серйозних змін як 
естетичного, так і технологічного порядку, не враховувати які у навчальних 
курсах стало вже неможливо. 

2. ХХ століття принесло в музичну культуру європейської орієнтації величезну 
кількість великомасштабних новацій технологічного плану, від цікавих зна-
хідок в області традиційної функціональної гармонії – до нових систем му-
зичної мови і нових естетичних теорій, що базуються на них, і нових типів 
музичного мислення. Вишукані гармонії імпресіоністів, серійна техніка 
А.Шенберга і його послідовників, барвиста стихія джазових співзвуч,  чис-
ленні звертання європейських музикантів до музики Індії, Бразилії, Поліне-
зії,  фольклорні відкриття Б.Бартока, гармонійна система П.Хіндеміта, екзо-
тичні пошуки О.Месіана, музика сонорна, конкретна, алеаторична, елект-
ронна – усе це величезні шари своєрідних нововведень, що залишили поміт-
ний слід в історії музики. Професійне освоєння кожного з них досить склад-
не і може стати предметом окремих спеціалізацій; однак розуміння історич-
них причин і образно-виразного змісту цих починань для педагогів, що пра-
цюють у сфері професійної музичної освіти, вважається за необхідне. 

3. Завдяки розвитку звуковідтворюючої техніки (генератори, синтезатори, сем-
плери, вокодери і т.п.) композитори ХХ-го століття одержали можливість не 
тільки будувати з їх допомогою елементи музики, але і створювати саму 
звукову тканину, тобто принципово нові звуки зі своїм комплексом тембро-
вих, динамічних і ін. властивостей і зі своєю структурою звукоряду (напр., 
супер-мікрохроматику з 72-ступеневою октавою). Нові, штучно створені 
звукові системи починають використовуватися як в окремо взятому виді, так 
і в поєднанні зі звичайним, класичним інструментарієм і традиційною 12-
ступеневою шкалою.  Природно, що новий звуковий матеріал з новими влас-
тивостями породжує нові  правила роботи з ним і формує нові естетичні но-
рми. Усі ці явища надзвичайно складні, але, знов-таки, - загальне знайомство 
з ними для сучасного педагога-музиканта бажано і необхідно. 
І ще одне суттєве міркування.  У загальному колі музичних творів, з якими  

студент зустрічається під час навчання, чільне місце займає вокальна і хорова 
музика. Оскільки твори подібних жанрів являють собою нерозривну єдність 
музики і поетичного слова, на заняттях з музично-теоретичних дисциплін у 
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зв'язку з цим виникає необхідність торкатися також проблем літератури і, на-
віть, літературознавства. Якісний рівень літературного тексту, відповідність 
художнього образу в музиці і слові, співвідношення віршованого метру і музи-
чного ритму, взаємодія словесних наголосів і музичних акцентів, еквіритміч-
ність перекладу, співвідношення текстової структури в різних партіях хорової 
партитури, співвіднесеність елементів супроводу з конкретними деталями текс-
ту – все це у сукупності створює певне коло спеціальних знань, які у комплексі 
культури високоосвіченого музиканта мають виникати як би самі по собі, але 
для формування яких місця в програмах і навчальних планах немає і ніко-
ли не було.  

На завершення доречно згадати і про те, що саме поняття «гармонія» вини-
кло, власно кажучи, не в музиці, і позначає воно не тільки мистецтво створення 
і сполучення співзвуч. У первісному значенні гармонія – це ідеально погодже-
не і врівноважене сполучення всіх елементів, які складають те або інше ці-
лісне явище. Припустимо і правомірно говорити про гармонійний розвиток 
особистості, про гармонічну статуру, про домірність і гармонію архітектури як 
усередині себе, так і в поєднанні з природою. Прикладом найбільш масштабно-
го узагальнення цього поняття можна вважати вчення про гармонію небесних 
сфер, яке зберігається у століттях з часів Птоломея, а пізніше було підтримане 
М.Коперніком і втілене в музиці П.Хіндемітом. 

Така безмежна широчінь проблем, що супроводжують вивчення музично-
теоретичних дисциплін, породжує наступні думки: 
1. Усі зазначені проблеми базуються на своєрідності музики як мистецтва і на 

її внутрішніх, глибинних зв'язках з іншими видами мистецтва і галузя-
ми знань. Тому вони є абсолютно реальними. життєво виправданими, і ви-
магають свого відображення в музичній педагогіці. 

2. Гармонія як навчальна дисципліна, обростаючи в ході свого розвитку таким 
великим колом музично-технологічних, культурологічних, естетичних і фі-
лософських включень, переростає рамки власно гармонії як окремо взятої 
теоретичної дисципліни. В такому розширеному, творчо орієнтованому 
виді вона замикає на собі практично все коло знань про процес створення 
музики, і в цій якості одержує право претендувати на іншу, значно більш ма-
сштабну назву – «Основи музичної мови».3   

3. Включити в зміст однієї навчальної дисципліни все позначене коло  досяг-
нень світової художньої культури практично неможливо. Тенденція до по-
стійного збільшення фактологического обсягу навчальних дисциплін при 
тих же часових параметрах навчального процесу здатна викликати тільки 
зворотний результат – внутрішнє відторгнення і стійку втрату інтересу до 
навчання як своєрідну форму охоронного психологічного гальмування.  

4. Можливим виходом зі змальованої ситуації може служити докорінна зміна 
основної стратегічної лінії навчання. Якщо не можна навчити всьому, зна-
чить – потрібно учити тільки головному, основному. І тому головною зада-

                                                
3 Як будь-яка нова дефініція, ця назва не безперечна і не завершена; однако вона може тимчасово використову-
ватися як  робоча назва для умов першого етапу. 
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чею педагогіки і всіх приватних методик на даному етапі представляється 
розробка в кожній галузі освіти системи ключових знань, які, не заміняючи 
собою повного, вичерпного знання (що взагалі навряд чи є досяжним!), за-
безпечували б випускникам можливість грамотно визначати суть виника-
ючих перед ними проблем, впевнено знати, де можна знайти конкретну 
інформацію, необхідну для їхнього рішення, і як нею користуватися.  

5. Будь-які проекти в сфері освіти реалізуються, у кінцевому рахунку, через 
навчальні програми. Тому має сенс зупинитися на цьому понятті докладні-
ше. У практиці радянської школи, в умовах гіпертрофованої централізації, 
склалося ставлення до програми тільки як до нормативного документа, що є 
єдиним, загальним і абсолютно обов'язковим як для будь-якого навчального 
закладу, так і для кожного окремого учня або студента. При усіх своїх пози-
тивних якостях така позиція має багато небажаних рис. Насамперед – це від-
луння тотальної зрівнялівки, ставлення до людини як до стандартного гвин-
тику у державному механізмі. Крім того, вона обумовлює загальну інерцій-
ність, неповороткість усієї системи, оскільки оперативне відновлення про-
грам при такому підході практично неможливе. Але самим небезпечним, на 
наш погляд, є те, що така позиція перетворює програму в якийсь вимірюва-
льний інструмент для тих, кого навчають, щось начебто штангенциркуля для 
«виміру» людей. Така постановка питання представляється невірною навіть 
у самому загальному, принциповому плані. Якоюсь мірою вона, можливо, 
прийнятна в сфері точних наук, але в гуманітарній сфері і, особливо, у мис-
тецтві вона взагалі неприпустима. По-перше, при величезному резервному 
потенціалі свого інтелекту людина завжди здатна компенсувати в себе недо-
статність одних якостей більш повним і результативним розвитком інших. 
Як яскрава,  самобутня особистість, курс на яку в радянській школі декла-
рувався завжди, людина просто не має морального права бути «стандарт-
ною». І, нарешті, музична педагогіка, зокрема – система підготовки вчителів 
музики має деякі специфічні особливості: 

1. вона завжди була внутрішньо індивідуальною і орієнтувалася не на масу , а 
на конкретного учня, намагаючись давати учневі не стандартний обсяг мате-
ріалу, а стільки, скільки він зможе взяти; 

2. система підготовки вчителів музики завжди була некоректною в плані попе-
редньої підготовки учнів. Не маючи можливості забезпечувати однаковість 
рівня такої підготовки для всіх абітурієнтів, вона поєднує у своїх рядах і ви-
пускників музичних училищ, тобто вже дипломованих фахівців, і випускни-
ків педагогічних училищ, і звичайних випускників ДМШ або просто «шко-
лярів». В таких умовах вона в принципі не може і не повинна керуватися 
якимись «єдиними» правилами і нормами; її роль у цьому випадку – визна-
чити магістральну лінію, напрямок професійного і загального розвитку 
особистості, що забезпечується даною навчальною дисципліною, і ство-
рити для кожного студента можливість максимально комфортного, по-
вного й ефективного розвитку його особистих здібностей. 
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§2. Про деякі аспекти навчальних програм. 
Далі буде доречним розглянути деякі методологічні питання загального 

порядку, що стосуються таких понять, як «навчальний план», «навчальний 
предмет», «навчальна програма». Звернемося з цією метою до роботи 
В.В.Давидова «Види узагальнення у навчанні (логіко-психологічні проблеми 
побудови навчальних предметів)» (М., Педагогіка, 1972): 

«Навчальний предмет представляє своєрідну проекцію наукового знання 
в площину засвоєння. Це проектування має свої закономірності, обумовлені ці-
лями освіти, особливостями засвоєння, характером і можливостями психічної 
діяльності учнів. 4 

Програма є систематичним і ієрархічним описом тих знань і умінь, що 
підлягають засвоєнню. Програма фіксує зміст навчального предмета, визначає 
методи викладання, характер дидактичних посібників, терміни навчання й інші 
моменти навчального процесу. І, що найбільше істотно, указуючи склад засво-
юваних знань і спосіб їхньої координації, програма проектує той тип мис-
лення, що формується в учнів при засвоєнні ними пропонованого навча-
льного матеріалу. Тому питання побудови програми, виділення змісту того 
або іншого навчального предмета – не вузько методичні питання,  а корінні 
комплексні проблеми всієї системи освіти і виховання підростаючих поко-
лінь.» (стр. 5) У приведеному висловленні приваблює головна думка: у процесі 
навчання не стільки передаються знання і навички, скільки йде активний про-
цес інтенсивного і цілеспрямованого розвитку мислення учнів. Не заучувати 
факти, а вчити мислити категоріями досліджуваної дисципліни – от істинна 
задача педагогіки! На жаль, у сфері музично-теоретичних дисциплін занадто 
великої ваги набрали фактологические тенденції, а про розвиток мислення, у 
кращому випадку, лише зрідка згадується.  

Усі практичні навички й учні, і студенти відпрацьовують на спеціальних 
завданнях, вихідні дані для яких вони черпають з підручників або задачників. 
Видань подібного типу досить багато, але переважна більшість матеріалів у них 
така, що вони, по суті, закріплюють згадану установку на фактологический під-
хід.  Самі по собі завдання «вірні» - вони різноманітні, винахідливі, чітко від-
повідають конкретним темам, містять спеціально заплановані труднощі на гар-
монізацію стрибків, на багаторазове використання нових акордів і т.п., але… 
при всіх цих чудових якостях вони залишаються усього лише вправами;  вони 
не утворюють і не можуть утворити той пласт реальної, живої музики, в роботі 
з якою  може формуватися щира захопленість і активний творчий інтерес. Ін-
шими словами, ці завдання абстрактно технологічні, і розраховані на дотри-
мання правил, а не на одержання музично значущого результату. При цьому 
процес виконання завдань з гармонії перетворюється в якусь подобу розгаду-
вання шифровки, а сама робота так і залишається в пам'яті тих, кого навчають, 
лише як «рішення задач». Не заперечуючи в цілому необхідність і корисність 
таких завдань, хочеться все-таки підкреслити найбільш значний негативний 

                                                
4 Тут і далі розрядка моя – А.Г. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Горемичкін А.І. Основи музичної мови.                                                                         Стр. 18   
 
момент: усі подібні завдання самі по собі ніколи не викликають творчого імпу-
льсу, а завдань «проміжного», перехідного типу між «шкільною» вправою і по-
вноцінною творчою роботою  просто немає. І виходить у підсумку, що обдаро-
вані учні, які пройшли певний добір і отримали деяку підготовку, на заняттях з 
гармонії замість створення або обробки музики «вирішують задачі»,  а на за-
няттях з сольфеджіо замість виконання музики «проспівують номера».  

Пропонований далі курс у загальнотеоретичному плані базується на основ-
них психолого-педагогічних принципах, прийнятих на даний час  педагогічною 
наукою. Логіка його побудови цілком погоджується з вченням про розвиваюче 
навчання (Л.С.Виготський, Л.В.Занков). Широко використовуються положення 
теорії комунікативної природи мови й аналогія між вербальною мовою і музи-
кою як специфічною формою звукової комунікації, що базується на них (див. 
праці В.А.Артемова, М.Г.Арановського, Б.С.Мейлаха, дисертаційну роботу 
А.И.Горемичкіна).  Конкретні педагогічні принципи, покладені в основу курсу, 
продовжують, стосовно до нового контингенту, педагогічні концепції 
Б.М.Теплова, М.Ф.Гнесіна, а також деякі положення, висловлені в підручниках 
Н.А.Римського-Корсакова, И.А.Котляревського, Ю.Н.Тюліна, В.Н.Зелінського, 
Т.С.Бершадської, у монографії А.С.Шацилло, та ін. 

В окресленій проблематиці особливе місце займає зв'язка  «вербальна мова 
– музика».  Очевидна подібність цих явищ людської культури підказала думку 
про можливість певної подібності й взаэмообміну також і в сфері методик. 
Звідси з'явилася необхідність розглянути цю паралель більш докладно. 

§3. Про мову вербальну і музичну. 
        Звернення до лінгвістики в даній ситуації невипадкове. Про наявність істо-
тних взаємозв'язків і навіть  прямих  аналогій між музикою як мовою специфіч-
них виразних звуків і звичайною вербальною мовою багато писали і видатні  
вчені-музикознавці (напр., Б.В.Асаф'єв),  і психологи-лінгвісти (А.А.Леонтьєв), 
і фахівці з теорії інформації (М.М.Жолковський). З огляду на це, логічно при-
пустити, що й у педагогіці цих двох дисциплін також можуть бути знайдені 
якісь істотні збіги. При цьому  необхідно  врахувати,  що мовознавство,  через 
початкові стадії якого проходить так чи інакше  все культурне людство, нагро-
мадило  незрівнянно більший досвід.  Його педагогіка значно суворіше  органі-
зована  і  систематизована,  набагато фундаментальніше розроблена більшість 
конкретних розділів, значно активніше ведеться науково-дослідна й експериме-
нтально-методична робота.  Саме тому частина положень "шкільної" лінгвісти-
ки могла б, ймовірно, бути ефективно пристосована і до потреб музичної педа-
гогіки.  Але для того, щоб дана розмова мала практичну цінність, необхідно хо-
ча б у загальному плані простежити головні точки дотику музики і мови  як 
таких. З цією метою ми звели деякі, на наш погляд, найбільш суттєві риси на-
званих явищ у таблицю, що приводиться нижче.  (Відразу ж обмовимося:  ця 
таблиця не є ні повною, ні закінченою. Вона охоплює тільки найбільш помітні, 
легкоозорі ознаки і розрахована, головним чином, на потреби даної роботи.  
Фундаментальне проведення порівняльного аналізу музики і вербальної мови 
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представляється цінною,  важливою, але досить проблематичною справою не 
тільки на методичному,  але навіть і на філософському рівні.) 
 

В Е Р Б А Л Ь Н А   М О В А М  У  З  И  К  А 
1. Засіб відображення  дійсності в 
звукових структурах. 

Те ж саме. 
 

2. Обов'язкова ознака - послідовне 
розгортання в часі.  

Те ж саме. 

3. Фіксується за допомогою склад-
ної знакової системи, що історич-
но складалася протягом століть в 
культурі кожної етнічної форма-
ції. 

Фіксується за допомогою склад-
ної знакової системи,  феномена-
льної в тому  плані,  що  вона за-
лишається практично єдиною для 
всього цивілізованого людства. 

4. Засіб комунікації, що передбачає 
як масову, так і  індивідуальну  
форми спілкування. 

Те ж саме, але характер інформа-
ції - надзвичайно специфічний. 

5. Існуючи споконвічно як найваж-
ливіший засіб  практичного спіл-
кування,  є в той же час природ-
ною базою для цілої групи мис-
тецтв (література, театр, і  через  
вокальні жанри поєднується з   
музикою).                          

З найдавніших часів визначилося 
тільки як  мистецтво, і ніяких ма-
теріально-практичних цілей не 
переслідує. Але велетенська по-
треба людей   у  музиці  дає під-
стави припустити, що дійсна  
причина її виникнення ще  і  досі 
наукою не знайдена. 

6. Національний засіб спілкування.                  Інтернаціональний  засіб спілку-
вання. 

7. Розвивається і збагачується  за   
рахунок міжнаціональних зв'язків 
(головним чином - за  рахунок 
асиміляції  лексики і нових форм 
словоутворення).                     
      
 

Має ту ж тенденцію, але  в значно 
більшому ступені - через засво-
єння нових жанрів, інтонацій, га-
рмонійних і інших норм лексики, 
і  прийняття   деяких прийомів ін-
струментування, загальних прин-
ципів творчого мислення. 

8. "Будівельний  матеріал"  - слова і 
фонеми - складався  протягом 
століть і однозначно зрозумілий 
для всіх представників тієї нації, 
що його породила.                   

  Звукових  символів, що розумі-
ються однозначно, практично не-
має.  Але для характеристики го-
ловного "будівельного матеріа-
лу"- інтонацій - може  бути засто-
соване поняття "емоційної зони" 
(аналогічно  звуковисотній зоні  в 
М.І.Гарбузова) як конкретної 
групи  емоцій,  що відповідають 
даній  інтонації або більш склад-
ному звуковому комплексу. 
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9. Основна інформація  - предмет-
но-логічна; передача емоційно-
образної інформації принципово 
можлива, але як усвідомлений 
факт виникає лише на рівні мис-
тецтва. 

Інформація – емоційно-образна. 

10. Зміст повідомлень завжди конк-
ретний,  і   додатково несе  су-
б'єктивно-емоційне навантаження 
(якого  в окремих випадках може 
і не бути!). 

Зміст повідомлень специфічно 
абстрактний; в окремих випадках 
суб'єктивно конкретизується.  

11. Інтонація є невід'ємною частиною 
звукової мови, але на буквальну  
сутність   змісту впливає дуже рі-
дко. 

Інтонація визначає всю сутність  
змісту і є його невід'ємною части-
ною. 

12. Ритм, що є присутнім у тій або 
іншій   формі  у  всіх мовних  
явищах,  ніяк не  впливає на се-
мантику мови  і  набуває принци-
пового значення тільки в мовних 
видах мистецтва. 

Ритм є одним з найважливіших  
компонентів музики і невід'єм-
ною частиною її змісту. 

13. Темпова характеристика практи-
чно несуттєва; за рахунок логічно  
припусимого прискорення можна 
досягти значного ущільнення  
мови в часі (до  мистецтва  це  не 
відноситься).  При цьому може 
бути частково втрачена побічна, 
додаткова інформація, що прак-
тично не  впливає  на основний  
зміст повідомлення. 
 
 

Темпова характеристика музики є 
одним  з  головних  її параметрів; 
ніякого ущільнення в часі  музика 
не допускає. 

14. Тембр грає  деяку роль  як додат-
кова емоційна характеристика; на 
семантичний зміст повідомлення 
ніякого впливу не створює.                          

Тембр не  є  ведучим показником, 
але відноситься до головних ви-
разних засобів. Значення тембру в 
широкому розумінні може зміню-
ватися  в  залежності від епохи, 
стилю і діючого художнього на-
прямку. 

15. Артикуляція -  найважливіший 
компонент  звукової мови.                   

Артикуляція стосовно до будь-
якого  звуку  (як вокального, так і 
інструментального) - дуже важ-
ливий  елемент  характеристики,   
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специфічний засіб виразності. 
16. Характер   структурування (пері-

одичність або аперіодичність) ні-
як не впливає на зміст вислов-
лення  і здобуває особливу, само-
стійну цінність тільки в мовних 
видах мистецтва. 

16.Характер структурування і на-
явність  повторів, не визначаючи 
в цілому змісту музики, склада-
ють його невід'ємну частину. 

17. Процес сприйняття мови  обов'я-
зково супроводжується її внутрі-
шнім проговорюванням (часто – 
несвідомим).                    
 

17.Процес слухового сприйняття 
музики завжди супроводжується 
її внутрішнім проспівуванням, 
іноді навіть неусвідомленим.  
При читанні нотного запису  очи-
ма такий ефект виявляється  тіль-
ки в добре підготовлених профе-
сіоналів. 

                              
    Завершити цей перелік можна гіпотетичною думкою, що спочатку виникла в 
теорії Ч.Дарвіна,  а пізніше простежується в різних дослідників,  від філософів 
до музикознавців.  Існує припущення, що  
а)музика як засіб виявлення  емоцій через звуки могла виникнути раніше слів, 
тобто до того, як вербальна мова сформувалася з достатньою конкретністю; 
б)і музика,  і  мова  могли виникнути і розвиватися з одного джерела - мови си-
гнальних інтонацій,  "інтонаційної  мови". (Б.Б.Асаф’єв). Інакше кажучи, можна 
припустити, що слово в мові як звуковий комплекс,  який твердо закріплюється 
за якимось поняттям, може вважатися вторинним явищем стосовно окремих 
звуків і інтонацій,  котрі хоча і  мають досить  визначену  звуковисотну лінію, 
але ще не визначилися як чіткі і постійні артикуляційні структури. /3 -240/ 
    Як бачимо з приведеного порівняння,  і мова, і музика мають  багато    цілком   
(N2,3,4,7,15),   або   частково (N11,12,14,16)  співпадаючих ознак.  Не менш ці-
кавими були би висновки з порівняння музики як  специфічно  звукового  мис-
тецтва,  і літератури також як виду мистецтва,  що спирається на вербальну мо-
ву. 
    Почнемо з  того,  що  в  дуже розповсюдженій зараз теорії про сінкретичний 
характер первісного мистецтва  музиці  також надається досить значне місце.  
Сам процес виникнення музики так чи інакше  пов'язується  з  розвитком  емо-
ційно-виразних можливостей  вербальної мови і процесом народження літера-
тури.  В.М.Злотніков у статті "Емоційна  специфіка  художнього образу  (на  
матеріалі  музики)" порушує питання "...про генетичний і органічний зв'язок  
музичної  творчості з реальними,  живими,  експресивними формами людської  
мови".(8  -  114)  Ще  категоричніше   висловлюється Б.Б.Асаф’єв:  "Я особисто 
схильний вірити,  що велика частина форм ліричної поезії й особливо масової 
лірики,  як і  поетична метрика,  були створені в тісній інтонаційній єдності з 
мелодикою" (3 -132). Історичні факти підтверджують, що саме так і було в жит-
ті.  У живописних і скульптурних зображеннях видатних поетів стародавнини   
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(напр.,  поетеси  Сафо)  поетам завжди додається музичний інструмент типу 
арфи,  ліри й ін. як обов'язковий атрибут їхньої поетичної професії, та й саме 
слово "лірика"  буквально  трактується як спів віршів під власний акомпане-
мент на лірі. Пізніше це споріднення  музики  і поезії відбилося в загальновідо-
мій мінливості, змінюваності  метафор,  образних порівнянь.  Так, О.С.Пушкін 
часто називав себе у віршах  співаком,  а не поетом,  і навіть для прямої парале-
лі із собою використовував образ Аріона - співака,  музиканта-імпровізатора і 
поета. Звертає також увагу велика спільність жанрових утворень. Такі терміни, 
як мадригал, сонет, балада, елегія однаково широко використовуються як у лі-
тературі,  так і в музиці. (Відмітимо, що  у даному випадку мова йде саме про 
інструментальну  музику,  позбавлену прямого зв'язку з текстом!) А в російсь-
кій музиці  з  її  підкресленою  увагою  до фольклору  з'являються  такі  незвич-
ні для музики жанри,  як опера-биліна (напр.,  "Садко"),  "Сказання про град Кі-
теж», «Розповідь про Байкал» і т.ін. 
    Ще більше  прикладів  свідчить про використання музикантами поезії як не-
вичерпного джерела  ідей,  образів  і  почуттів. (Знов-таки  маємо  на увазі не 
вокальну музику;  мова йде не про прямий синтез мистецтв, а про більш складні 
і тонкі явища  внутрішнього  споріднення.)  Поезія  в її загальновідомих зразках 
могла ставати детальною,  розгорнутою  програмою  до інструментальної  му-
зики  (напр.,  "Біблійські сонати" Й.Кунау);  в інших випадках вона ставала як 
би імпульсом до створення музики,  своєрідною відправною крапкою творчого 
процесу ("Прелюди»,  Ф.Ліста - і вірші Ламартіна, "Дзвони" Рахманінова - і 
вірш Э.По,  фортепіанні цикли Р.Шумана - і Жан Поль або Э.Т.А.Гофман з їх-
ньою літературною  романтикою).  При  цьому музичний  твір часто досить да-
леко відходить від буквального змісту свого літературного джерела, а іноді вза-
галі переростає масштаби його художньої і змістовної значимості. Але буває і 
навпаки - виразна  інструментальна  музика  завдяки  своїй внутрішній співучо-
сті викликає нестримне  бажання проспівати її,  одержує  словесну підтекстовку 
і перетворюється на  вокальний  твір. Так  було,  наприклад,  з відомим форте-
піанним етюдом(!) мі-мажор Ф.Шопена (ор.10), з "Угорськими танцями" 
Й.Брамса (подтекстовани з відому автора для сестер Віардо), з "Мелодією" 
А.Рубінштейна,  "Либедем" К.Сен-Санса та ін.  Безпосередній зв'язок з літера-
турою і мовою стає центральною,  найважливішою проблемою музичної твор-
чості  під  час  подолання  і зміни  застарілих традицій,  у періоди проведення 
так званих "оперних реформ". Визначальний вплив мовної інтонації на музичну 
послідовно відчувається в опері від перших творів флорентійської школи через 
Глюка,  Вагнера,  Даргомижського - до Мусоргського, Прокоф'єва, Шостакови-
ча і Шнітке включно. Цей метод засвоєний композиторами не тільки шляхом 
інтуїтивно-творчих знахідок, але детально розроблений і в загальнотеоретич-
ному плані (Б.Б.Асаф’єв), і в плані детального-конкретного музикознавчого 
аналізу (А.С.Оголевець). 
    Варто особливо виділити думку Б.Асаф’єва, де підкреслюється вплив на му-
зику змін, які проходять поза  музичною сферою, у практиці побутової мови. 
Приведемо його цілком: "...Окостеніння  середньовічної  латини  (з  метрикою 
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якої музика була споконвічно  спаяна)  прискорювало  самостійне  ритмічне 
становлення музики.  Хід цього процесу ускладнювався тим,  що "вульгарна" 
латина перепліталася і з латиною культовою,  і  з  новими  мовними  інтонація-
ми. Ці мовні новотвори, безумовно, впливали і на музичні інтонації і  ритми,  то 
сприяючи  їхньому самостійному становленню,  то його гальмуючи." (3 - 239) 
    Структурно-часова  організація мови активно впливала  і на процес станов-
лення специфічних музичних форм. Це підтверджується  наявністю  чітких ана-
логій як у деталях (побудова музичного періоду і поетичної строфи,  система 
чергування  рим і наявність схожих мотивних повторень у мелодії,  змістовне й 
образне обрамлення сюжету, багаторазове повторення заключних слів і особли-
вості деяких типів каденцій,  і ін.),  так і в загальній формі-структурі традицій-
них художніх форм.  Так, у поетичних творах ми зустрічаємо такі, здавалося б, 
суто музичні принципи побудови, як сюїта, варіації або рондо. Блискучим зраз-
ком може служити жарт Сірано про форму свого носа, написаний як варіації  
(Е.Ростан,  "Сірано  де  Бержерак",  пер. Щепкіної-Купернік).  До речі,  і саме 
питання про походження цих термінів також  досить цікаве.  І навіть таке  важ-
ливе явище в музиці,  як принцип сонатності,  десь на первісних стадіях також 
восходить до літератури (див. Б.Асаф’єв: "...Не можна категорично затверджу-
вати,  що принцип сонатності було знайдено без впливу театральної драматур-
гії." (3 - 321). 
    В свою чергу музика,  звертаючись в складних синтетичних жанрах (опера,  
ораторія) до послуг літератури, також диктує свої  умови і значно змінює не 
тільки драматургію літературного першоджерела,  а і власно мову.  Вплив му-
зики на тексти вокальних  творів є  всеосяжним - від правопису (по складах)  до 
фонетики (так  зване  "скруглення" голосних, "злиття" приголосних і взагалі 
специфічна вокальна орфоепія).  Музика висуває конкретні вимоги до інтона-
ційно-ритмічної структури мови -  звідси  поети  "співучі"  і "неспівучі".  Музи-
ка визначає  структуру мови в широкому плані - пригадаємо вимоги до  лібре-
тистів  у  Моцарта  і Верді (стислість!),   лексику  (тільки слова з великим емо-
ційним  зарядом!),  і  навіть   семантичну  сторону   (див. перетворення найві-
доміших філософських творів на ліричні опери - "Демон", "Фауст", "Дон  Жу-
ан",  "Євген Онєгін" і т.п.). 
    Музична педагогіка також неодноразово зверталася за допомогою і до  інших 
видів мистецтва.  Широко відомий,  напр., факт використання Ф.Лістом у своїй  
педагогічній  діяльності репродукцій  видатних творів європейського живопису.  
Той же Ф.Ліст,  А.Рубінштейн,  М.Балакірєв і інші часто застосовували фрагме-
нти  з  художньої  літератури для проведення змістовних паралелей з досліджу-
ваною музикою. Ще цікавіше  факт, наведений Г.М.Коганом у його книзі "Ро-
бота піаніста",  де він дає  зразок   прямої  підтекстовки  фортепіанної  музи-
ки, зробленої  педагогом  з метою викликати в учня більш сильні і яскраві обра-
зні уявлення.  Там же є спогад про  використання аналогічних прийомів піаніс-
том А.Рубінштейном і італійським скрипалем Дж.Тартіні (10 - 32-40). 
    Розмова про подібність між музикою і літературою,  музикою і мовою могла 
би бути продовженою.  Ми зовсім  не  торкнулися таких важливих і цікавих пи-
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тань,  як семантичне споріднення мовних і музичних інтонацій, принципова 
схожість деяких частин  музикознавства  і  відповідних розділів науки про мо-
ву, спільність і взаємопроникнення багатьох спеціальних термінів музикознавс-
тва і лінгвістики, однаковий підхід до цих явищ з боку теорії інформації,  збіг  
деяких  методологічних принципів  наукових досліджень і окремих моментів у 
перспективах наукових праць.  Але,  крім численних прикладів безперечної по-
дібності, є,  безумовно, і риси, що складають корінну, принципову різницю між 
цими явищами. Більша частина їх відноситься до музики і складає її специфіку. 
    В першу чергу,  набагато складнішими є ті звукові  комплекси,  якими оперує 
музика.  Музичні звуки неймовірно тонко диференційовані за висотою,  тоді як 
розмовна мова  враховує  висотні зміни  досить приблизно. Музична мова має 
більш строгу ритмічну організацію - у вербальній мові цього немає. Музика пе-
редбачає як невід'ємний,  обов'язковий елемент створення багатозвучних і часто 
дуже складних за своєю характеристикою співзвуч.  У мові цього немає і,  на-
певно,  не може бути, тому що вербальна мова не має поняття "вертикаль". 
    Порівняно з мовою, у музиці надзвичайно важливу, якщо не говорити голо-
вну роль здобуває виразність звукоутворення,  вірність інтонування і якісна ха-
рактеристика звуку.  Сам процес відтворення написаної музики значно більш 
складний, чим  аналогічна дія у вербальній мові. 
    В музиці поняття "грамотність",  як правило, передбачає професійну  підго-
товку,  тоді  як у мові між звичайною,  середньою грамотністю і професійною 
язиковою майстерністю  різниця дуже велика,  і перше спокійно може існувати 
без другого. (До речі - для професійного  оволодіння як музикою, так і мовою 
потрібна приблизно однакова кількість часу!) Зрештою,  характер і темп ево-
люції в музиці і мові принципово відрізняються. Можливо,  це судження суб'єк-
тивне, але здається, що в музиці проблема новаторства  і  ставлення  до  нього  
відчувається значно гостріше.  Зрозуміло,  що 20-е століття з його політичними 
катаклізмами змінило деякою мірою і нашу мову, однак зміни в музиці пред-
ставляються значно більш серйозними. Літературна мова,  переживши захоп-
лення футуризмом, символізмом, експресіонізмом,  авангардизмом і т.ін., знову 
повернувся до свого природного шляху - до конкретно-образної точності і  мак-
симальної виразності тексту.  Якщо ж говорити про світову музичну культуру, 
то значна частина художніх пошуків, що відбуваються там,  рухається  поки що 
в прямо протилежний бік.  А оскільки найвідоміших представників нової  му-
зики,  таких,  як, наприклад,  І.Стравінський,  П.Хіндеміт або О.Месіан,  важко 
запідозрити в  спекулятивному  псевдоноваторстві,  залишається припустити, 
що їхня творчість зв'язана з реаліями нашого життя якимись складними шляха-
ми,  поки що не усім зрозумілими. 
    Дуже цікавою  здається в цьому порівнянні проблема розуміння і зрозумілос-
ті як у музиці,  так і в мові.  Труднощі з розумінням вербальної мови,  звичайно, 
також мають місце,  але це найчастіше буває зв'язано з некоректним викорис-
танням  мовного арсеналу (перевантаженість незнайомими термінами,  елемен-
тарні граматичні або стильові помилки,  занадто нереалістичний винахід  нових  
словоутворень, і ін.).  Що ж стосується самої мови, то вона при коректному зве-

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Горемичкін А.І. Основи музичної мови.                                                                         Стр. 25   
 
ртанні до  неї  має  властивість завжди  бути  загальнозрозумілою (маємо на 
увазі "прямий" зміст,  тому що художні "підтексти" і аналогії  -  явища  не тіль-
ки мовні).  Зрозумілість мови базується на тому, що в її основі постійно прису-
тня якась думка, висловлена як конкретне логічне судження (це справедливо 
навіть тоді, коли висловлення стосується передачі емоцій,  почуттів або найто-
нкіших відтінків думки).  Усі  слова речень однозначно  зрозумілі й у сукупнос-
ті складають цілісні вербальні побудови,  також усім зрозумілі.  Що ж  стосу-
ється музики, то термін "музична думка" варто сприймати як своєрідну умов-
ність,  затверджену традицією.  Музична  думка  -  не звичайна логічна думка, 
виражена в словах; це -  цілісно виражений емоційний стан, узагальнене людсь-
ке відношення й емоційно-моральна оцінка. Специфіка музичного мислення в 
тому, що воно існує і передається без допомоги слів,  а як би безпосередньо,  
"від душі до душі" (пошлемося в підтвердження на загальновідоме висловлення 
П.І.Чайковського). Вербальна думка найбільш часто має форму звичайної побу-
тової комунікації і не  прагне стати художньою. Музична думка - завжди худо-
жня і за матеріалом, і за змістом. З позицій  формальної логіки  музичну думку 
можна взагалі вважати не думкою,  а якоюсь своєрідною "трансляцією емоцій", 
і обмежувати її вплив саме рівнем емоцій.  Але не можна не враховувати,  що 
цілеспрямовано вибудований ланцюжок емоційних комплексів -  це  тільки пе-
рвісний, ключовий компонент музично-художнього образа.  Крім того,  згадає-
мо, що музичні емоції - це не біологічні емоції,  як, наприклад, реакція на лос-
котання.  У людини є орган слуху для сприйняття звуків, але немає окремого 
органу для сприйняття музики. Тому музичні емоції, точніше, емоції, викли-
кані музикою, завжди мають якийсь глибокий і, напевно, дотепер не до кінця 
з'ясований наукою зв'язок з людським мисленням. 
    І, нарешті,  принципового значення набуває корінне питання - а чи маються 
достатні підстави для вживання  самого терміну "музична мова",  чи  є музика 
дійсно мовою,  або вона тільки в чомусь схожа на неї?  В  принципі це можли-
во, оскільки поняття "мова" вже  давно  застосовується не тільки до природних 
вербальних мов.  Існують поняття "професійні мови",  "жаргонні мови (арго)"; є 
так звані штучні мови, досить численні і різноманітні (від есперанто до  умов-
них  знакових  систем  типу знаків дорожнього руху або олімпійських пікто-
грам). Таким чином, на рівні загальнопоширеної побутової традиції поняття  
"музична  мова"  має усі права на життя. Але, якщо відійти від умовності і під-
нятися до  науково  обґрунтованої  термінології,  питання  стає  значно більш 
складним. В останні  десятиліття  було проведено ряд фундаментальних дослі-
джень, де музика розглядалася з позицій лінгвістичної семантики  (М.Г.Ара-
новський,  Б.М.Гаспаров,  Б.С.Мейлах, А.А.Фарбштейн і ін.). У підсумку  було 
встановлено, що "мовною системою  в повному розумінні цього слова музика 
не може бути визнана, оскільки складові її елементи не мають рівня  з н а к а  
в семіотичному розумінні цього слова. Але численні випадки прямої подібно-
сті дають підстави визнати об'єктивність поняття "музична мова" і класифіку-
вати його як незнакову семіотичну систему мовного типу"(15 - 104) 
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Однак дозволимо собі не цілком погодитися з цим судженням. Називати му-

зику  незнаковою  системою можна лише в тому випадку,  коли розглядається й 
оцінюється тільки її звуковий аспект і слово «знак» у вербально-язиковому тра-
ктуванні. Але адже усім відомо, що в музики є своя система фіксування звуків у 
писемній формі,  тобто  своя знакова система,  і ця система має дуже складну 
будівлю, чітку наукову обґрунтованість елементів;  вона успішно пройшла ти-
сячолітню  апробацію і блискуче  підтвердила  своє  право  на існування. Отже,  
якщо врахувати це міркування, можна визнати, що музика все-таки має  право  
розглядатися  як  мова, хай своєрідна, специфічна, але - мова. 
    Так що  ж конкретно може бути взято музичною педагогікою з арсеналу шкі-
льно-вузівської лінгвістики? Якщо відвернутися від окремих,  навіть найбільш 
ефективних подробиць, можна виділити кілька загальних, принципових поло-
жень, що заслуговують серйозної уваги з боку музикантів. 
    Насамперед,  це - питання практичної спрямованості процесу навчання.  Лін-
гвістика давно довела,  що не можна учити "мові взагалі" - такої методики не 
було  і  немає;  можна  і потрібно учити якимсь конкретним формам володіння 
мовою. Імовірно,  і в музиці така постановка питання була б  перспективною,  
особливо для теоретичних дисциплін. 
    Далі - на значний  час  головним  поштовхом до  розвитку лінгвістичних ме-
тодик  була (і дотепер залишається)  теорія комунікативної природи мови.  Му-
зика теж  може  розглядатися  як одна з форм комунікації, і використання ідеї 
коммуникативности могло б внести щось цінне в  музичну  методику.  Але,  на 
жаль, у  музиці проблема    коммуникативности  ще не склалися в чітку, загаль-
новизнану теорію, тому спиратися на неї в педагогічній роботі досить важко. 
    Лінгвістична методика створила для себе специфічну  навчально-технічну 
базу - лінгафонні класи, бібліотечні аудіокомплекси, ЛУМ (лабораторії усного 
мовлення) та ін. У музиці безумовна ефективність використання ТЗН (техніч-
них  засобів  навчання) і величезна потреба в технічному забезпеченні  навча-
льного процесу все-таки не привели до створення  типових учбово-технічних 
комплексів, а без вирішення цього питання  в державному порядку  технічна 
база музичного  навчання  так  і буде залишатися на самодіяльному рівні. 
    Лінгвістичні комплекси  в силу самого факту свого існування викликали нео-
сяжну кількість методичних прийомів, форм і методів педагогічної роботи;  у 
цьому напрямку склалася вже ціла література не тільки з методикою,  але і з 
методологією  цієї  сфери діяльності. Музична  педагогіка  поки що може про 
це тільки мріяти,  оскільки без наявності відповідної технічної  бази  не  може 
бути і розвитку методик її використання, а такої бази, як уже було сказано ви-
ще, немає, і в номенклатурі обов'язкового устаткування музичних навчаль-
них закладів вона не передбачається. 
    Підводячи підсумки,  помітимо, що ми окреслили тільки деякі, на наш по-
гляд, найбільш  важливі точки дотику вербальної мови і  музичного мистецтва, 
що дають можливість встановити між ними активний обмін методичними но-
ваціями і знахідками.  Екстраполяція лінгвістичних методик на  музичне  на-
вчання  могла б значною мірою сприяти розвитку музичних методик у напрям-
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ку їхньої  ефективності,  реалістичності і  практичної цілеспрямованості.  Однак 
вирішити ці питання в межах однієї роботи не представляється можливим.  
Наша нинішня мета - порушити питання й окреслити проблематику. Що буде 
далі - покаже життя. 

 

Короткі висновки з теоретичної глави: 
1. Для того, щоб позбутися зайвої схоластики, зробити навчання більш ефекти-
вним і націленим на практику, необхідно об'єднувати головні музично-
теоретичні дисципліни в єдиний інтегрований курс «Основи музичної мо-
ви». 

2. По аналогії з вербальною мовою  - будь-якою мовою, в тому числі і музич-
ною(!),  потрібно постійно користуватися; тільки тоді вивчення її грамати-
ки буде мати реальний сенс. 

3. Вивчення мови завжди повинно бути спрямованим на конкретні форми во-
лодіння цією мовою (не можна вчити «мові взагалі»!). 

4. «Користування» музичною мовою – це постійна творча й аналітична робо-
та, яка має художню цінність навіть у рамках навчального процесу. 

5. Технічна оснащеність занять на сучасному етапі стає обов'язковою умовою 
повноцінної організації навчального процесу. 

6. Багато форм роботи і методичних прийомів, що застосовуються у лінгвіс-
тиці, можуть бути успішно застосовні і у викладанні музично-теоретичних 
дисциплін (природно, з врахуванням властивостей і закономірностей музич-
ної мови і музики як мистецтва). Подібний взаємообмін методиками може 
бути досить плідним і корисним як для музики, так і для лінгвістики.  

7. Зараз і в музичній, і в лінгвістичній педагогіці об'єктивно має місце перева-
га технологічного елемента над творчим. Перенесення акцентів у навчанні 
з технології, що розуміється формально, на живу творчість здатне привести 
до повного переосмислення відповідних навчальних дисциплін і кардиналь-
ного перегляду всього комплексу спеціальних методик у цих сферах. 
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Розділ 2. 
Методична платформа інтегрованого курсу 

«Основи музичної мови» 
 

§ 1. Структурні компоненти інтегрованого курсу. 
 

Інтегрований курс «Основи музичної мови» складається з кількох компо-
нентів, які має сенс розділити на основні і допоміжні.  
До основних компонентів курсу відносяться: 

1) елементарна теорія музики і гармонія  («граматика музичної мови»); 
2) сольфеджіо («фонетика музичної мови»).  
До допоміжних компонентів курсу відносяться:  

1) теоретичні основи мелодики; 
2) аналіз музичної мови; 
3) аналіз музичних творів (вибірково); 
4) аранжування; 
5) основи інструментування і інструментознавства; 
6) стильові особливості музичного імпресіонізму; 
7) деякі технологічні новації в музиці ХХ-го століття; 
8) деякі зведення про естетику віршованої мови і теорії віршування; 
9) музика серед інших мистецтв (проблеми взаємовпливу). 
Основні компоненти, як і випливає з їхньої назви, складають структурну і 

змістовну основу всього курсу. Вони представляють відповідні дисципліни, що 
традиційно розглядалися як самостійні, і гарантують те, що державний освітній 
стандарт на підготовку музикантів з цих дисциплін в даному педагогічному 
проекті витримується повністю. Матеріал основних компонентів цілком відо-
бражається в календарно-тематичних планах і є присутнім на всіх етапах пото-
чного і підсумкового  контролю.  
Допоміжні компоненти, знову ж відповідно до своєї назви, не відображають-

ся ні як самостійний предмет, ні як самостійний розділ програми – звернення до 
них відбувається лише тоді, коли це виправдано матеріалом основних розділів і 
сутністю практичних робіт. Однак є деякі виключення: 
1. Аналіз музичної мови розглядається на 1-му курсі досить докладно. 
Виділяти його в окремий розділ не має сенсу, оскільки  його тематика дуже 
тісно переплітається з матеріалом елементарної теорії музики і як би розви-
ває його всередину, стає для нього своєрідним практичним доповненням. 

* Взагалі проблема аналізу музичних творів як навчальної дисципліни значно 
складніша, і  буде доречним поглянути на неї трохи уважніше. 

Аналіз музичних творів (спочатку - «аналіз форм», ще раніше – «енцикло-
педія») завжди розглядався як деяка інтегрована дисципліна, що узагальнює і 
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замикає весь процес теоретичної підготовки професійного музиканта. Таким 
він, власно кажучи, залишається і до сьогоднішнього дня. Складність цієї дис-
ципліни випливає не тільки з того, що вона потребує від викладача величезних 
знань – ще складніше, імовірно, скоригувати їх відповідно до професійних ви-
мог кожної конкретної музичної спеціальності. Виконавцям потрібно вираз-
не бачення архітектоніки і характерних рис стилю, втілених у конкретних засо-
бах виразності. Теоретикам потрібен скрупульозний аналіз технологічної сто-
рони музики, принципи побудови її звукової тканини. Історики і  лектори-
пропагандисти тяжіють до культурологічних аспектів і паралелей. А яку роль 
має відігравати аналіз в професії вчителя музики?  
Взявши до уваги  надзвичайну багатоплановість професії вчителя музики,  

варто розглянути це питання з різних боків.  
Насамперед, вчителю музики постійно приходиться розповідати своїм учням 

про музику. Складність цієї задачі загальновідома. Для вчителя музики вона 
ускладнюється ще і тим, що його аудиторія – школярі – дуже відрізняється за 
своїми віковими показниками: від зовсім ще малюків у 1-2 класах – до практи-
чно дорослих людей у старших класах, і будь-яку розповідь необхідно будувати 
з врахуванням вікових особливостей  конкретного класу. При цьому, щоб не 
впасти в белетристику і замість розповіді про музику не перейти до розповіді 
про усілякі супутні факти побутового та історичного плану, вчителю необ-
хідно володіти міцними навичками традиційного аналізу музичного твору, що 
за змістом наближається до цілісного аналізу - форма-структура, роль і взаємо-
дія розділів форми, значущість окремих виразних засобів у створенні і  розвит-
ку музичного образу, зв'язок музичного твору, що розглядається, з  часом, що 
його породив, і т.ін. Усе це повинен забезпечувати окремо існуючий курс аналі-
зу музичних творів. 
Крім лекторської функції, учитель досить часто виступає перед своєю ауди-

торією ще і як музикант-виконавець. Нехай це виконавство буває не завжди ви-
сокого рівня, нехай матеріалом для виконання можуть бути лише фрагменти 
або твори дитячого репертуару, все одно це - виконавство. І тут учителю також 
корисно звернутися до навичок аналізу: з одного боку - для побудови грамотно-
го трактування твору, з іншого боку - для того, щоб вміти виділити ключові 
моменти нотного тексту і на їхньому прикладі переконливо показати дітям, як 
і чому дана музика робить на нас той чи інший вплив. І ця сторона роботи 
також, на наш погляд, може і повинна забезпечуватися традиційним курсом 
аналізу. 
Однак на заняттях з гармонії виникає ще один, надзвичайно важливий і сут-

тєвий аспект аналізу,  якого раніше в навчальному процесі практично не торка-
лися. Він виростає з внутрішнього глибинного постулату аналізу – кожен аналіз 
у будь-якій сфері діяльності в остаточному підсумку робиться для того, щоб 
зрозуміти, як те чи інше явище улаштоване, і яким шляхом можна створю-
вати йому подібні. Одержавши навіть самі початкові навички з'єднання акор-
дів, студент повинен знати, як можна побудувати з них закінчене музичне ви-
словлення. Навчившись створювати жанрово й емоційно визначені інтонації, 
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студент повинен вміти бачити в них не тільки елементарне мелодійне утворен-
ня, але ще і структурний елемент, і розуміти, якими способами цей елемент 
може бути розгорнутий до розмірів періоду. Іншими словами, потрібний як би 
«аналіз навпаки» - знання основних, типових закономірностей музичного 
синтезу, знання не тільки правил поділу форми на елементи, але і правил побу-
дови форми з елементів. Згадаємо відоме висловлення Сальєрі з «Маленької 
трагедії» О.С.Пушкіна – «Музыку я разъял, как труп».  Але якщо будь-яке цілі-
сне явище механічно роз'єднати на частині, то в підсумку дійсно можна отри-
мати труп – і в прямому, і в переносному значенні. Саме цим найчастіше грі-
шить традиційний аналіз – занурюючи в глибоке дослідження елементів, про-
слідковуючи їхні історичні корені і всілякі паралелі, він не виходить знову на 
цілісне осмислення твору як художнього феномена, не стимулює творчість і не 
відкриває для неї додаткових перспектив. В той же час у рамках занять з гармо-
нії виникає гостра потреба в знаннях і практичних рекомендаціях конструкти-
вного порядку – як з наявного фрагмента побудувати гармонійний період, як 
завершити мелодійну побудову, які шляхи і способи варіативних змін можливі 
при даному вихідному матеріалі, що дає той чи інший шлях розвитку в образно-
емоційному плані,  і т.п. Серед підручників і навчальних посібників робіт поді-
бного напрямку знайти не вдалося, тому довелося звернутися до робіт, пов'яза-
них з музичною композицією. Вихідною точкою послужив підручник гармонії 
Н.А.Римського-Корсакова (Римський-Корсаков М.А. Практичний підручник з 
гармонії. - М., Музика, 1956), де чітко виділена націленість всього курсу на під-
готовку композиторів, і поставлені задачі - прелюдировати у трьохчастинній 
формі і складати трьохчастинні прелюдії з модуляціями на гранях частин. (До 
речі, показово, що чисто технологічну сторону гармонізації автор розглядає і 
закріплює на надзвичайно простих завданнях, акцентуючи увагу студентів 
тільки на складі акордів і не відволікаючи на навчальні складності з голосове-
дінням при гармонізації стрибків.) Другою роботою, надзвичайно корисною, 
стала книга М.Ф.Гнесіна «Початковий курс практичної композиції» (вид.2. -  
М., Музика, 1962). Тут великою моральною підтримкою для нас стала розпо-
відь автора про побудову тренувальних завдань на матеріалі творів класич-
ної музики. Створення власних вступів і заключень, варіювання фактури, заве-
ршення експозиційного періоду в іншій тональності, побудова додаткових ме-
лодійних голосів, створення супровідного хорового фону і т.ін. – до більшості 
цих чи подібних творчих завдань ми в ході практичної роботи прийшли само-
стійно, але відчували цілком зрозумілу невпевненість – до якого ступеня це 
припустимо, і чи припустимо взагалі? У роботі М.Ф.Гнесіна ми знайшли пози-
тивну відповідь і авторитетне підтвердження доцільності такого підходу. Він 
також намагався бути гранично тактовним і обережним, «щадячи природне по-
чуття піетету колег перед іменами класиків» (с.11). Проте, він дуже широко ви-
користовує фрагменти музики великих майстрів як матеріал для великого кола 
творчих завдань найрізноманітнішого характеру, і аргументує цей крок дуже 
переконливо.  «Я кажу про ті страхи, що викликають іноді спроби залучити до 
навчального експерименту уривки тих чи інших класичних творів. …У певній 
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фазі навчального процесу основною задачею для учня стає зовсім не досягнен-
ня абсолютної стилістичної витриманості. Складаючи, наприклад, «вступ» до 
якої-небудь п'єски Гріга, він спершу домагається лише того, що в образотвор-
чому мистецтві називається «виліпленням форми».  …Досвід показав, що по-
чинаючим композиторам набагато легше експериментувати над чужим матері-
алом, чим над своїм власним. І уява, і смак у них, навіть при наявності великої 
обдарованості, звичайно відрізняються відомою неповоротністю. Тому вони ще 
не здатні представити і почути в якомусь іншому виді власну музику, почуту 
внутрішнім слухом. Чужого ж учням не шкода; працюючи над цим чужим, во-
ни поступово витончують свою уяву і смак.» (22) 
Багато в чому відштовхуючись від цих думок М.Ф.Гнесіна, ми і ввели в про-

граму досить велику кількість подібних завдань – будувати щось своє, маючи 
як основу фрагменти творів або окремі мініатюри відомих композиторів, пере-
важно – романтиків. Під час їх виконання їх, студенти на практиці засвоюють 
основні навички створення форми, поняття «форма-структура», отримують ре-
альне уявлення про тональний план, про красу і значущість різних типів і на-
прямків модулювання, тобто підходять до згадуваного вище «аналізу навпаки» 
- синтезу елементів музики при компонуванні цілісної музичної побудови. 
У тій же книзі Гнесін дуже категорично порушує питання про пріоритет ме-

лодії і мелодійної творчості при вивченні гармонії, поліфонії і композиції. Це 
також збігається з нашими поглядами і відбито в програмі досить широко. Од-
нак ця тенденція практично майже ніяк не відбита в музично-педагогічних ви-
даннях. Тому багато що з названих аспектів довелося вирішувати самостійно. 
Складнішою за все була справа саме з мелодикою. На «шкільному» рівні в цьо-
му напрямку ніяких робіт знайти не вдалося, тому теоретичною платформою 
стали три джерела: 
1. Д.Христов. Теоретичні основи мелодики. – М., Музика, 1980. 
2. В.Зак. Про мелодику масової пісні. – М., Музика, 1978. 
3. Методичні рекомендації Г.І.Шатковського. 
Основний понятійний апарат і типологія мелодійних явищ базуються на моно-
графії Д.Христова; матеріали роботи Г.И.Шатковського використані як чудовий 
приклад ефектної компресії теоретичної інформації, коли обсяг спеціальних 
знань, зведений до абсолютного мінімуму,  забезпечує, проте, інтенсивний роз-
виток учнів і стимулює їхню здатність до музичної творчості.  
Робота з тембровим оформленням творчих завдань викликала звертання до 

партитурної форми запису музики. Ця частина роботи виявилася пов'язаною з 
двома великими проблемами. Перша – це завдання. В існуючих задачниках (зо-
крема – з теорії музики) є дуже невелика кількість завдань, зміст яких – переве-
сти дворядковий запис у чотирирядковий чи навпаки, і – усе. Творчих завдань, 
спеціально розрахованих на переваги партитурної форми запису, ні програми, 
ні підручники не передбачали. Та й потреби в цьому при традиційному підході 
до теоретичних дисциплін, відверто кажучи, не виникало. У пропонованій нами 
програмі партитура пропонується студентам не як вправа в багаторядковому 
запису, а як інструмент для фіксації і відображення своїх задумів в області 
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фактури і тембрів, (тобто їй повертається її первісна функція);  систему за-
вдань для цієї роботи, на жаль, кожному викладачу необхідно розробляти для 
себе самостійно. Великою допомогою в цьому плані виявилася для нас книга 
Л.Баренбойма «Методика дитячого музичного виховання К.Орфа», а також ро-
боти з естрадної музики і джазу – «Гармонія в джазі» Ю.Чугунова, «Аранжу-
вання для естрадних інструментальних і вокально-інструментальних ансамб-
лів» Г.Гароняна, стаття Козирєва про методику роботи студії імпровізації мос-
ковського палацу культури «Москворечье» у збірнику «Музичне виховання в 
СРСР», і інші роботи аналогічного напрямку. (Звертаємо увагу, що мова йде не 
про прямий перенос чи еклектичну мішанину методик – мається на увазі роз-
гляд будь-яких методик під кутом зору спеціальності «Вчитель музики», 
критичний аналіз і цілеспрямований добір найбільш корисних та ефекти-
вних методичних рішень і установок. Те, що містить у цьому плані пропоно-
вана програма – це орієнтир, апробований шлях, цілком можливий, але далеко 
не єдиний.  

 Орієнтація на творчі роботи з партитурою  породжує другу проблему – фо-
рмування специфічного «партитурного» мислення. Мова йде про уміння чути і 
представляти музику якби розділеною за вертикаллю на самостійні шари звуч-
ності, кожен з яких може мати свою роль у створенні образа, свою конкретну 
тембро-динамічну характеристику і, можливо, свій мелодійний малюнок. Це – 
самостійна і дуже складна задача, до розуміння необхідності якої найкращим 
шляхом може бути тільки власний життєвий і професійний досвід кожного 
окремого педагога. 
Не менш важливою є задача активізації і стимуляції творчих імпульсів. У 

повсякденній навчальній роботі далеко не завжди студент внутрішньо готовий 
миттєво емоційно «розкритися» і відразу ж, по команді педагога, включатися в 
активну творчу роботу. Творчий процес найчастіше має якийсь період попере-
днього настроювання, внутрішнього «входження» в образну сферу й у творчий 
стан власної душі. Усе це дуже індивідуально і практично не піддається суворій 
регламентації. Однак підтримувати в класі атмосферу щиросердечного підйому 
і готовності до творчості можна і потрібно. І найважливішим фактором у цьому 
плані є сама моральна обстановка в класі, спрямованість спілкування, концент-
рація інтересів на моментах творчості при збереженні максимальної уваги і по-
важності один до одного. 
2. Назва «Теоретичні основи мелодики» виглядає трохи претензійно, але тільки 
тому, що в спеціальних дослідженнях ця сфера знань називається саме так. 
Цей матеріал не створює самостійного розділу. Зведення про мелодику роз-
осереджені по всьому курсу, оскільки виконання творчих завдань передба-
чається як постійна норма навчальної роботи, а музична творчість завжди, на 
будь-якому етапі так чи інакше пов'язана з мелодикою. 

3. Розділи №6 і №7 – «Стильові особливості імпресіонізму» і «Технологічні 
новації ХХ-го століття» - введені тому, що на цих етапах еволюції музично-
го мистецтва виникають зовсім нові підходи до поняття гармонійної функці-
ональності і засобів побудови звукової вертикалі, тобто це прямо стосується 
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проблем розвитку гармонії. Природно, знайомство з цими темами вимагає і 
чіткого теоретичного викладу, і гарної демонстрації. Однак «прив'язувати» 
ці теми до конкретних творів нераціонально – в різних навчальних закладах 
нотні тексти і звукозапис рекомендованих у такий спосіб творів можуть бу-
ти, а можуть і не бути. Тому гранична конкретизація кожного заняття в курсі 
небажана – усе потрібно робити, виходячи з наявних можливостей. 

4. З естетикою віршованої мови приходиться зіштовхуватися щоразу, коли на 
заняттях виникає необхідність роботи з вокальною музикою. Розмірковуючи 
формально, можна було б цих питань взагалі не торкатися, оскільки вони не 
входять в проблематику музично-теоретичних дисциплін. Однак, якщо вра-
ховувати, що будь-який музичний твір, в тому числі і вокальний або хоро-
вий, є цілісним художнім явищем, всі елементи якого найтіснішим образом 
взаємообумовлені і взаємозалежні, -  не говорити про це не можна.  
 
Автор приносить вибачення читачам за те, що деякі моменти другого роз-

ділу можуть в чомусь перегукуватися зі змістом першої глави. Такий зв'язок 
представляється якоюсь мірою виправданим, оскільки другий розділ є, по суті, 
проекцією теоретичного матеріалу першого розділу в практичну площину реа-
льної педагогічної роботи. 
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§2.Функції гармонії в професії вчителя музики. 
Гармонія як навчальна дисципліна є складовою частиною програми навчан-

ня усіх музикантів, обов'язковим елементом їхньої професійної підготовки в 
системі музичної освіти в нашій країні. Однак для всього різноманіття  конкре-
тних музичних спеціальностей використовується практично та ж сама програма 
з гармонії зі стереотипними завданнями і з невеликими розходженнями, що 
стосуються, за звичаєм, лише обсягу теоретичних знань. Як наслідок, склалася 
прикра традиція розглядати гармонію як дисципліну суто теоретичну, що обу-
мовило і спосіб занять -  група, книга, зошит, класна дошка, рішення задач, тоб-
то письмова гармонізація навчальної мелодії,  умовної    в художньому відно-
шенні й орієнтованої, головним чином, на використання заданого кола акордо-
вих засобів і формальну „вірність” їхнього з'єднання. 
Припускаємо, що формування такої традиції мало свої, досить вагомі, при-

чини. З одного боку, багато положень гармонії дійсно можуть бути представле-
ні  у вигляді своєрідних розрахунків, близьких до математичних, і в цьому сенсі 
теоретичне викладання даного предмета в принципі можливе. З іншого боку, не 
можна не враховувати і ряд організаційних моментів. Груповий метод вивчення 
гармонії спирається на існуючі у вітчизняній педагогіці традиції музичної осві-
ти; він є переважнішим і з економічної точки зору. До того ж, при використанні 
традиційного музичного інструмента фортепіано, яке стало (знов-таки за тра-
дицією) універсальним для усіх видів групових занять, одночасна робота з кла-
віатурою всіх учнів або студентів у групі все одно неможлива ні практично, ні 
теоретично. Таким чином, груповий метод вивчення гармонії в умовах масово-
го навчання був  якоюсь мірою виправданим і для свого часу єдино можливим. 
На даний час негативні тенденції, перелічені вище, стали відчуватися особ-

ливо гостро. Гармонія, що була колись частиною професійної підготовки 
композитора (а таким раніше мислився, у принципі, кожен професійний музи-
кант!), нині, ставши „загальною”, обов'язковою для всіх музикантів, втратила, у 
більшості випадків, конкретні практичні орієнтири і, відірвавшись від реальної 
практики повсякденного музикування, замкнулася на своїх специфічних, суто 
навчальних або теоретичних проблемах. Найбільшою мірою це відбилося на 
системі педагогічної освіти, на підготовці шкільних вчителів музики. Студенти 
музично-педагогічних факультетів і училищ, які дуже часто не мають достат-
ньої попередньої підготовки і займаються в умовах  постійної перевантаже-
ності, витрачають на вивчення гармонії багато часу і праці, не отримуючи при 
цьому ні реальних, практично корисних навичок, ні цілеспрямованого розвитку, 
що відповідав би практичним вимогам їхньої професії. 
Введення в загальноосвітню школу програми "Музика", створеної 

Д.Б.Кабалевським, або її національно адаптованих варіантів помітно зменшує 
на уроках музики частку хорового  виконавства і в багато разів збільшує час ак-
тивної бесіди, живе спілкування вчителя з учнями з приводу прослуханої музи-
ки. В зв'язку з цим виникла необхідність в рамках занять з  гармонії зроби-
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ти більший акцент на аналізі і вчити учнів погоджувати конкретні особливо-
сті гармонії того або іншого твору із сутністю його музичних образів. 
Крім уроків музики, учитель бере участь у позакласних заходах. Це  - підго-

товка святкових і тематичних вечорів, музичне оформлення самодіяльних спе-
ктаклів, складання різних літературно-музичних монтажів, підбор акомпанеме-
нтів до мелодекламації, створення нестандартних за складом і призначенням 
інструментальних ансамблів, допомога в музичному оформленні різних  тан-
цювальних номерів, участь у всіляких святкових і громадських  заходах, і т.ін. 
Таким чином, шкільний учитель музики, крім своїх прямих вчительських 

обов'язків, змушений приймати на себе значно більш широкі функції – він стає  
організатором музичного життя школи. Коло практичних задач, з якими він 
при цьому зіштовхується, настільки величезне, що в процесі підготовки його 
неможливо передбачити повною мірою ніякими навчальними планами. Тому 
найбільш перспективним напрямком підготовки вчителів музики в школі  є 
формування творчої особистості, яка добре розуміє можливості застосування  
музики в самих різних областях шкільного життя, знайома з азами композитор-
ських навичок і здатна виконувати необхідні трансформації музичного мате-
ріалу відповідно до конкретно виникаючих практичних задач. 
Під композиторськими навичками в даному випадку розуміємо не створення 

музики як таке (хоча і воно не виключається), але, головним чином, трансфор-
мацію вже існуючого музичного матеріалу: гармонізацію, у тому числі і варіан-
тну; фактурну, секвентную і модуляційну розробку; виконання різних інстру-
ментувань і перекладань для тих виконавських складів, що практично можливі 
в умовах школи і є в наявності, і т.ін. 
Багато з цих задач, здавалося б, не входить у функції гармонії як навчальної 

дисципліни. Однак без включення таких завдань гармонія легко може знов пе-
ретворитися в абстрактну музично-теоретичну дисципліну, сфера практичного 
застосування якої залишиться неясною ні для учнів, ні для самих викладачів. 
     Гармонію необхідно розглядати як граматику музичної мови. Як відомо, ви-
вчення граматики будь-якої мови безглузде без практичного освоєння самої мо-
ви, без уміння говорити і писати цією мовою. Стосовно до музики поняття "пи-
сати" позначає уміння виражати специфічною звукообразною мовою найглибші 
думки і почуття, що мають суспільний інтерес. Але у вербальній мові далеко не 
кожна людина здатна висловлювати думки, що мають серйозний суспільний ін-
терес, хоча писати вміють усі. Аналогічно цьому, і в музиці уміння  виражати 
свої думки і почуття в художніх звукових образах притаманне сьогодні лише 
справжнім майстрам - талановитим композиторам-митцям. Однак у житті не 
менш необхідні і рядові музиканти-професіонали, що володіють музичною мо-
вою на рівні гарної, культурної грамотності. 
Складність побудови курсу гармонії, який відповідає цим задачам, підкріп-

люється багатьма причинами. От найбільш серйозні з них: 
1. Конкретні обов'язки шкільного вчителя музики, особливо в сфері позакласної 
роботи, ще не розроблені  з достатньою повнотою,  і, крім того, в ході підго-
товки вчителі музики практично ігноруються. Підготовка до позакласної му-
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зичної роботи всерйоз не планується, в рамках навчальних планів і програм 
для неї не відведено конкретного місця. 

2. Курс гармонії, якщо він буде враховувати потреби позакласної роботи,  від-
разу ж стає якісно іншим, багатоскладовим. Він неминучо зажадає обов'яз-
кового включення поглиблених зведень з аналізу музичних творів, інстру-
ментуванню, хорознавству, про поняття "стиль" не тільки в естетичному, але 
і в технологічному аспекті, про відповідні особливості національних стилів і 
т.ін.  Сам гармонійний матеріал зажадає трохи іншого структурування, пере-
гляду відносної значимості цілого ряду тим, додаткового включення оглядо-
вих тем з сучасної гармонії. Причому включення елементів аналізу й аран-
жування  в курс гармонії неминучо викликає  необхідність активізації і пов-
номасштабної практичної реалізації відповідних  міжпредметних зв'язків.  

3. Водночас з переглядом тематики курсу повинні бути відкоректовані  й екза-
менаційні вимоги з гармонії, до програми яких  необхідно обов'язково вклю-
чати і завдання, безпосередньо пов'язані з практикою роботи в школі, і кращі 
творчі роботи. 

Курс гармонії5 , що відповідає перерахованим вимогам, повинен мати наступну 
структуру: 

1. Теоретична концепція курсу. 
2. Текстове наповнення конкретних тим. (В першу чергу це відноситься до 
згадуваних вище нестандартних тем, які відсутні у традиційних підруч-
никах; традиційно обов'язкові теми, що стосуються складу акордів і ка-
нонічних норм голосоведіння, можуть бути дані в стислому виді або про-
сто як посилання на інші підручники.) 

3. Календарно-тематичні плани. 
4. Бібліографія. (В неї, крім підручників і навчальних посібників, можуть 
бути включені покажчики музичних творів, що можуть бути викорис-
тані в ході занять як матеріал для стильового і гармонійного аналізу.)  

5. Ілюстративний матеріал. 
6. Зразки виконання практичних завдань. 
Дана глава присвячена першому розділу курсу – викладу його методичної 

концепції.                                

 

 

                                                
5 *У підручнику з  педагогіки, Великій Радянській і педагогічній енциклопедіях 
дани лише поняття курсу як визначеного обсягу знань, обмеженого потребами 
відповідних професій, і різних курсів як форми організації навчального процесу. 
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§3. Головні принципи інтегрованого курсу. 

     Гармонія  -   граматика музичної мови. Вона повинна бути усвідо-
млена учнями не як можливе доповнення до розвитку виконавських на-
вичок, а як обов'язковий і необхідний компонент їхньої майбутньої 
практичної діяльності. 
     Процес вивчення гармонії є для учнів процесом засвоєння музичної 
мови і становлення на цій основі свого професійного музичного мис-
лення. 
 
Відрізняльною рисою даного курсу є те, що його треба викладати комплекс-

но, поєднуючи в логічному зв'язку два компоненти:  
1)чисто теоретичні, зв'язані з технікою акордових з'єднань;  
2) методичні, що стосуються структури курсу і характеру пропонованих прак-
тичних завдань. Обидві ці частини тісно взаємопов'язані і взаємозалежні. Раці-
ональним слід вважати  спосіб  паралельного викладу основ гармонії,  коли ко-
жне з теоретичних положень  розглядається  також і в методичному аспекті. 

1. Основні закономірності голосоведіння, з'єднання акордів і сполучення їх 
у логічно стрункій єдності, що сформувалися в класичній гармонії, цілком збе-
рігаються і ніякому перегляду не підлягають. 

2. У викладі теоретичного матеріалу варто виділити більш чітко основні, 
принципово важливі положення гармонії, щоб численні окремі випадки можна 
було розглядати як приклади конкретизації цих загальних закономірностей. У 
традиційному курсі гармонії помітна тенденція висвітлювати спочатку най-
більш широко вживані акорди, а потім поступово переходити до акордових за-
собів обмеженого застосування. При цьому виклад у цілому здобуває відтінок 
фрагментарності: кожна тема сприймається ізольовано, і нові теми не виплива-
ють безпосередньо з попередніх, а принципові закономірності недостатньо ви-
діляються з безлічі одиничних прикладів і фактів. 
Виходячи з цих міркувань, доцільніше розглядати відразу всі тризвуки, сек-

стаккорди і квартсекстаккорди, усі закономірності гармонізації стрибків. Тільки 
в цих умовах можна подати комплекси цих правил саме як об'єктивно виправ-
дані теоретичні закономірності,  ширше розкрити сутність явищ, порівняти 
явища кожної групи, приділити більше уваги їх художньо-виразному значенню. 

3. Традиційний курс гармонії починається з введення досить жорстких об-
межень у виборі акордів і способів їхнього з'єднання. Можливо, у сформованій 
системі навчання композитора-професіонала це і виправдано, однак у біль-
шості випадків на початковому етапі навчання це приводить до втрати інтересу: 
учні (студенти) починають орієнтуватися на точне виконання правил, а не на 
отримання естетично значущого результату. Тому доцільно з самого початку 
націлювати студентів на повну волю у виборі акордів,  дозволяти їм робити усе, 
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що зіграно ними на інструменті, перевірено слухом і, з їхнього погляду,  добре 
звучить. Що ж стосується самої точки зору, що саме вважати добрим, а що – ні, 
то вона може і повинна бути індивідуальною, і формувати, коректувати її мож-
на тільки при дотриманні максимальної тактовності і  поваги до духовного сві-
ту студентів. 
       Обмеження варто вводити поступово, з обов'язковим поясненням сутності 
кожного з них. І навіть після цього студент має право  порушувати їх, якщо це 
буде виправдовуватися  отриманим результатом. Крім того, учням дозволяється 
вводити в свої роботи будь-які акордові засоби з тих, які офіційно ще не 
вивчалися, але при цьому вони обов'язково повинні ознайомитися з ними 
самостійно з допомогою підручника. 

4. В області фактури студенти в багатьох випадках можуть відходити від за-
гальноприйнятих норм в зв'язку з тим, що суворе чотириголосся, характерне 
для класичної поліфонії і хорової практики, для інструментальної музики є ско-
ріше не правилом, а виключенням. Безумовно, на заняттях потрібно показати, 
як у будь-який, самій нестандартній фактурі можна знайти вплив традиційних 
норм голосоведіння. Однак у цілому хоральна форма викладу гармонії не пови-
нна вважатися за абсолют. Крім того, суворе хоральне чотириголосся не відпо-
відає сучасним формам пісенного,  естрадного і побутового музикування, в ра-
мках якого протікає, найчастіше, майже вся практична робота вчителя музики. 

5. Маючи за орієнтир принцип випереджального розвитку, система практич-
них робіт повинна будуватися так, щоб введення кожної наступної великої теми 
ставало для студентів реальною необхідністю. З цією метою елементи кожної 
нової теми епізодично включаються в завдання попередніх розділів, щоб від-
крити перед студентами можливість більш цікавих звукових рішень і зацікави-
ти їх перспективою виходу за межі вже засвоєних засобів. Дуже вдало і приро-
дно це виходить, наприклад, при засвоєнні домінантсептакорда, септакордів 
побічних ступеней, і особливо - відхилень. 

6. Найважливішим вихідним моментом курсу є визнання ведучої ролі ме-
лодії в організації музичного руху. Виходячи з цього, робота з розвитку мело-
дійного мислення, мелодійної творчості вводиться раніше, ніж робота з га-
рмонізації готової мелодії. По-перше, вся музична культура людства розвива-
лася від монодії  до багатоголосся, а не навпаки. По-друге, з перших занять сту-
денти здобувають уявлення про природність мелодійної лінії, що істотно поле-
гшує надалі процес вироблення плавного, співучого голосоведіння. Крім того, 
тренуючись у створенні власних мелодій до готової, даної викладачем гармо-
нійної основи, вони легше усвідомлюють форми взаємодії між мелодією і гар-
монією. Пізніше, створюючи власні мелодії „з нуля”, студенти відчують приро-
дне бажання якось збагатити їх, зробити повнішими, звучнішими, і освоєння 
власно гармонії здобуде для них реальну мету. 

7. Як зразок, студентам пропонують мелодії пісенно-романсового і, частко-
во, танцювального характеру, причому танець використовується народний, а не 
сучасний естрадний. Розмова про специфіку сучасної естрадно-танцювальної 
музики передбачається в заключній частині курсу. Такий напрямок розвитку 
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музичного мислення порозумівається, по-перше, тим, що основним музичним 
матеріалом у майбутній практичній діяльності випускників стануть, безумовно, 
пісня і танець. Незважаючи на те, що в лекційно-пропагандистській роботі вчи-
теля музики будуть розкривати доволі складні жанри і форми музичного мис-
тецтва, та частина їх роботи, що пов'язана з відтворенням музики і організацією 
дитячого виконавства, буде, переважно, пов'язана з піснею і танцем. По-друге, 
спосіб функціонування гармонії в пісенно-танцювальних жанрах досить відріз-
няється від норм, прийнятих у традиційних навчальних курсах з гармонії. В за-
дачах з гармонії студенти, за рідкісним винятком, змушені гармонізувати кожен 
звук запропонованої їм мелодії. Пізніше, при спробах застосувати отримані 
знання в практичному музикуванні, ця звичка стане для них серйознішим галь-
мом, і подолання її буде пов'язано з великими труднощами. На відміну від цьо-
го, пісня і танець побудовані на дуже визначеному ритмі гармонійних змін,    
який легко відчувається на слух. Кожна функція, особливо в рухливий, напри-
клад, вальсовій  музиці звучить досить довго, мелодія на її тлі вільно рухається, 
і не тільки по акордових звуках, і момент зміни функцій не завжди збігається з 
появою в мелодії одного зі звуків відповідного акорду. 
Ці особливості гармонії пісень і танців можна розглядати як закономірність, і 
освоєння її вимагає не тільки теоретичного усвідомлення, але також і певного 
слухового і виконавського досвіду, і спеціального, цілеспрямованого вихован-
ня слуху, тому представляється логічним, якщо студенти з перших занять з га-
рмонії будуть звикати до реальних форм її втілення, прийнятих у художній 
практиці, а не до штучних схем, створених лише в педагогічних цілях. 

8. Сутність гарної гармонізації мелодії полягає у виборі найбільш природної 
для даної мелодії зміни гармонійних функцій, причому під словами "функція" 
або "акорд" варто розуміти не конкретне обернення того або іншого акорду, а 
сукупність основного виду і всіх обернень цього акорду. Коли мелодія су-
проводжується акордами, то не так вже й важливо, яке саме обернення акорду 
використовується в кожному випадку. Важливо, щоб звуковий склад акордів 
належним образом узгоджувався з мелодією. Тому як основну форму письмо-
вих робіт зручніше обрати гармонізацію на трьох рядках: два нижні рядки 
зайняті гармонією, а мелодія записується на окремому рядку як самостій-
ний голос, п'ятий за рахунком. При цьому загальний вид запису завдання 
більш відповідтиме реальному запису вокальної музики, і головне -  при такій 
формі запису є можливість цілком звільнити студентів від труднощів, які зви-
чайно виникають при гармонізації стрибків. У традиційному курсі гармонії такі 
труднощі спеціально плануються, і подолання їх в умовах суворого хорального 
чотириголосся заслоняє для студентів сутність гармонізації: "дотримання пра-
вил" стає первинним, а звуковий склад гармонії - вторинним. 
Запис на трьох рядках дозволяє виконати весь гармонійний супровід до ме-

лодії у вигляді найпростіших, гранично плавних з'єднань; стрибки, що маються 
в мелодії, при цьому не враховуються, і мелодія сполучиться з гармонією тіль-
ки за принципом спільності звукового складу, а не на основі норм 
голосоведіння, як у суворому чотириголоссі. В цих умовах студенти можуть 
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жуть приділити значно більше уваги звуковому складові гармонії, вибору най-
більш яскравих акордів, досягати більшої волі і швидкості виконання робіт, що 
є дуже цінним. 

9. Протягом всього терміну навчання виконується практичний аналіз га-
рмонії, або виявлення гармонійної схеми. Студенти, маючи перед собою по-
вний нотний текст пісні або романсу з розвинутою фортепіанною фактурою, 
повинні проспівати мелодію, а із супроводу зіграти, відкинувши фактуру, 
тільки його гармонійну основу у виді найпростіших, гранично плавних 
з'єднань. Спочатку кожен акорд можна грати тільки один раз і витримувати 
протягом того часу, який займає ця функція в реальному авторському акомпа-
нементі (так звана «гармонійна педаль»). Пізніше акорди, які звучать досить 
довго, можна дозволити повторювати по одному реально взятому акорду на 
кожну долю такту; це створює вже не просто схему, а  спрощений акомпане-
мент («гармонійну пульсацію»). 
Така робота вважається цінною насамперед тому, що вона додає конкрет-

ний, практичний сенс гармонійному аналізу. У підсумку аналіз починає ви-
конуватися не тільки письмово, за допомогою теоретичних розрахунків,  але і 
безпосередньо на інструменті; при цьому в процес систематичної самостійної 
гри гармонії втягуються усі студенти до єдиного, а не тільки ті, що мають добру 
піаністичну підготовку, як це часто буває. 
При цьому розвиваються не тільки ігрові навички, але і гармонійний слух 

студентів, формується уявлення про специфічне звукове зафарблення різних 
акордів. Крім того, включення в заняття великої кількості музики, що реально 
звучить, дозволяє підвищити емоційний тонус занять у цілому. До того ж, такі 
навички мають велике практичне значення і самі по собі: вони можуть бути ви-
користані як робоча форма акомпанементу, що застосовується вчителем му-
зики при роботі над піснею на стадії її розучування. Гра ритмізованої гармоній-
ної схеми замість повного акомпанементу корисна ще й тому, що вона, відні-
маючи у вчителя менше уваги, дозволяє йому краще бачити і контролювати 
клас під час  співу. Схему легко транспонувати, що помітно полегшує вибір то-
нальності, найбільш зручної для голосу учнів. А повний акомпанемент, що вво-
диться на заключній стадії роботи, освіжає слухове враження і сприяє більшій 
емоційності учнівського виконання. Як подальший розвиток принципів, викла-
дених у пунктах 8 і 9, рекомендується синхронна гармонізація на фортепіано 
мелодії, яка звучить (без попередньої підготовки або запису). Педагог, назвав-
ши тональність, грає кілька разів одноголосу мелодію, а студенти повинні зі-
грати до неї акордовий акомпанемент у виді гармонійної педалі, визначаючи на 
слух як сутність гармонії, так і моменти зміни гармонійних функцій. Ця робота 
дуже складна і вводиться не відразу, а поступово, обережно, з чітко продума-
ною послідовністю і методичністю. Крім того, вона може служити доброю під-
готовкою до розвитку навичок імпровізації.  

11. Традиційний курс гармонії розглядає акордові засоби в чистому виді, 
цілком ігноруючи фактурний аспект. Книга Ю.М.Тюліна "Вчення про фактуру і 
мелодійну фігурацію" якоюсь мірою компенсує цей недолік. На жаль,  робота 
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Ю.М.Тюліна, надзвичайно цінна для теоретиків і композиторів, занадто склад-
на для використання в сфері педагогічної освіти. Однак реальної музики поза 
фактурою бути не може. Тому, перейшовши до гармонізації на трьох рядках і 
багато в чому полегшивши тим самим питання техніки голосоведіння, студен-
ти: 
а/ одержують можливість збагатити свої гармонізації введенням більш 

складних за звуковим складом акордів - різних альтерацій, хроматики, відхи-
лень і т.п.; 
б/ вивільняється значна кількість навчального часу для вироблення навичок 

фактурного викладу гармонії, створеної студентами. 
Робота з фактурної трансформації гармонійних схем багато в чому викори-

стовує основні положення згаданої книги Ю.Н.Тюлина; однак, маючи на увазі 
реальні потреби майбутньої практичної діяльності випускників, необхідно по 
можливості наближати сутність завдань, а також форми їхнього виконання до 
форм і традицій побутового музикування. (У цьому плані може бути особливо 
корисною робота Ю.Н.Чугунова "Гармонія в джазі".) Конкретно робота по ово-
лодінню фактурними навичками починається з великого розширення теми 
"Переміщення". Потім значно раніш, ніж це було прийнято по програмі, в                                                                                                              
водиться робота з неакордовими звуками. Пізніше даються завдання на побу-
дову  фактури по зразках - студентам пропонується на основі власної або да-
ної готової гармонії побудувати  фактурний етюд відповідно до даного зразка. 
Це - робота, зворотна витягу гармонійної схеми, як би синтез після аналізу, і  в 
єдності вони забезпечують  студентам певну волю в роботі зі звуковою ткани-
ною. (До речі,  ця робота чимось нагадує процес копіювання студентами-
художниками творів великих майстрів. Студенти, повторюючи своєю рукою 
роботу майстрів, контактують напрямки з шедеврами мистецтва, проника-
ють в їхню технологію, сприймають закони творчості не з інструкцій і наста-
влень, а з реальної зустрічі з мистецтвом,  і тому усвідомлюють їх значно 
краще.) 

12. Подальший розвиток навичок фактурного викладу гармонії продовжу-
ється в циклі творчих робіт, що включають елементи композиції, тобто само-
стійного сворення музики.  
Особливості творчої уяви композитора-митця, творчої фантазії музиканта 

такі, що кожен фрагмент нової музики виникає в його свідомості цілісно, разом 
з ритмом, тембровим забарвленням, загальними уявленнями про фактуру і ви-
разну роль гармонії в даному фрагменті. Процес перетворення цього цілісного, 
але досить узагальненого уявлення в абсолютно точний і конкретний нотний 
запис пов'язаний з двома дуже важливими моментами:  
♦ по-перше, самі уявлення в ході такої роботи стають все більш реальними і 
чіткими; 

♦ по-друге, студенти усвідомлюють художньо-виразні можливості різних фак-
турних прийомів, засвоюють технологію їхньої побудови і звикають корис-
туватися ними в потрібних ситуаціях.  
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Тому творчі роботи варто широко використовувати в даному курсі з перших 

днів навчання гармонії. Спочатку даються завдання по створенню мелодій до 
даної гармонії, як це рекомендував М.Ф.Гнесін. В ході цієї роботи в курс вво-
дяться додаткові зведення з аналізу музичної мови, головним чином про побу-
дову періоду; на практиці засвоюються такі прийоми структурування, як пері-
одичність, підсумовування і дроблення. Потім дається тема "Інтонація", і до 
мелодій, що створюються в ході навчання, починають застосовуватися вимоги 
мелодійної природності й інтонаційної значущості;  пропонуються завдання на 
вільне створення мелодій без попередньо даної гармонії, але з чітко вираженим 
емоційним настриєм. Оскільки це вдається не всім однаково, поруч з поняттям 
"мелодія", що припускає обов'язкове емоційно-виразне значення, вводиться по-
няття "мелодійна лінія", а в окремих випадках - ”звукова комбінаторика” (для 
технологічних, тренувальних завдань). Робота з розвитку мелодійного мислен-
ня, мелодійної творчості продовжується, поступово ускладнюючись, протягом 
всього терміну навчання. 
Багатоголосна фактурна творчість, почавшися з фактурних етюдів по зраз-

ках, розвивається шляхом підвищення самостійності творчого мислення студе-
нтів. Слідом за етюдами включається: 
1) створення акомпанементів до хорів без супроводу,  
2) створення вступів і заключень (без буквального повторення матеріалу осно-
вної мелодії),  

3) збагачення даного акомпанементу додатковими звуковими ефектами (голо-
вним чином колористичними й зображальними). 

Тут учням (студентам) дозволяється використовувати будь-які виразні засоби - 
складні звукові сполучення (наприклад, кластери), шумові і темброві ефекти, і 
т.ін., що неминуче викликає необхідність розмови про інструментування. Звер-
нення до використання різних інструментів викликає, в свою чергу, необхід-
ність ознайомлення з початками інструментознавства (стрій інструментів, діа-
пазони, темброві особливості регістрів, технічні можливості, типова роль в ор-
кестрі або ансамблі, деякі прийоми звукоутворення і т.п.).   
Після цього даються роботи, які можна назвати емоційними етюдами - ство-
рення музики в заданому характері, іноді - до заданого віршованого або навіть 
прозаїчного тексту (в останньому випадку підсумком роботи повинна стати ме-
лодекламація). Частина робіт погоджується за змістом з педагогічною практи-
кою студентів. Так, значна група їх виконується з орієнтацією на дитячий са-
док. Кращі з таких робіт, схвалені педагогом і колективом групи, можна вклю-
чити в заняття з дітьми, щоб студенти могли перевірити дохідливість і емоцій-
ний вплив своєї музики на реальну дитячу аудиторію. 
Перед початком практики в літніх оздоровчих таборах виконується одне за-

вдання, розраховане на використання в умовах табірного життя (завдань може 
бути і більше, але в роботі вожатого широкомасштабні заходи з ведучою роллю 
музики зустрічаються не дуже часто, тому поки планується тільки одне таке за-
вдання).  Завдання повинно бути обов'язково прив'язане до якогось конкретного 
заходу або реального моменту табірного життя. Зі звукової точки зору   тут мо-
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жливі два варіанти: студент може орієнтуватися або тільки на свій інструмент 
(найчастіше – баян-акордеон), або ж на його поєднання з дитячим шумовим ор-
кестром.  
На заключному курсі навчання гармонії усі творчі роботи орієнтуються на 

умови школи. Тут передбачається фактурне і гармонійне варіювання, побудова 
акомпанементу з наскрізним музично-драматичним розвитком для пісень куп-
летної форми, виконання обробок і перекладань, розрахованих на конкретні ви-
конавські колективи, які реально існують в школі. Доцільно, щоб студенти 
спробували свої сили в цілісному компонуванні тематичного вечора або в 
музичному оформленні шкільного спектаклю. Без практичної перевірки через 
живе виконання такі роботи не мають сенсу, а для реального проведення подіб-
них заходів потрібна активніша допомога викладачів-методистів, тому що один 
викладач гармонії з таким обсягом роботи не впорається. Ці роботи рекомен-
дуються і заохочуються,  але в коло обов'язкових завдань не включені. 

13. Початкова стадія ознайомлення студентів з фактурним викладом гармо-
нії спирається на аналіз складових частин фактури: на виділення "у чистому 
виді" гармонійної основи, мелодійної лінії баса, ритмічної структури, фігура-
ційно-декоративних і колористичних доповнень. Запис такого аналізу зручні-
ше за все оформляти у вигляді партитури. У відповідності з цим   зворотний 
процес - побудова власної фактури в ході виконання творчої роботи -  також 
зручніше починати з партитурної форми запису, відпрацьовуючи кожен еле-
мент фактури окремо. 
Доцільність такого порядку роботи порозумівається цілою низкою мірку-

вань. По-перше, студенти звикають користуватися партитурним записом нарів-
ні зі звичним дворядковим, і в разі практичної необхідності не будуть відчувати 
боязкості перед задачею самостійного створення партитури. По-друге, вони ус-
відомлюють, що партитура дає можливість найбільш повно записати будь-яку 
музику, і клавір - фортепіанне перекладання партитури - може тільки наближа-
тися до неї (у даному випадку мова не йде про транскрипції, що мають специ-
фічну фортепіанну значущість). Партитурний запис дозволяє більш логічно і 
методично чітко реалізувати теоретичний матеріал, що стосується фактури. 
Робота з партитурою активно розвиває темброве мислення, удосконалює фа-

ктурну винахідливість і взагалі стимулює творчу ініціативу студентів. Частина 
навчальних робіт може бути практично використана в ході активної педагогіч-
ної практики. Сучасна методика дитячого музичного виховання, що рекомендує 
залучати дітей до активної музичної діяльності, всіляко заохочує створення в 
класі різних оркестрів і ансамблів. Дитяче колективне музикування широко за-
стосовується не тільки в школі, але й у дитячому садку. У цих умовах можна 
вважати, що партитурний запис творчих робіт найбільше повно відповідає реа-
льним потребам майбутньої професії вчителі музики. Пізніше, переходячи від 
партитурного запису до фортепіанної фактури, студенти  навчаться відповіда-
льно ставитися до кожного записаного ними звуку, їм стане по-справжньому 
зрозуміла розмова про поєднання творчої волі з економією виразних засобів. 
В ході занять з гармонії при демонстрації й аналізі своїх робіт студенти мимо-
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волі зіштовхнуться з необхідністю виконувати свої партитури на фортепіано. 
При цьому вони зовсім природно прийдуть до чотириручного виконання, тому 
що для них це буде легше, і взагалі не завжди все багатозвуччя партитури під-
дається виконанню на фортепіано в дві руки. Нарешті, частина партитур, ство-
рених студентами, може бути виконана безпосередньо на заняттях з гармонії з 
повним складом інструментів і виконавців, який передбачений в партитурах. 
14. У традиційному курсі гармонії гармонійний аналіз використовується як 
ілюстрація до теоретичної частини уроку, що показує окремі випадки застосу-
вання досліджуваних акордових засобів у художній практиці. У даному курсі 
передбачається використовувати аналіз як одну з основних, провідних форм 
вивчення нового матеріалу. При цьому вивчення кожної значної нової теми 
варто починати з аналізу спеціально підібраних музичних фрагментів, виявлен-
ня в них нового гармонійного елемента і наступного аналізу цього елемента - 
його звукового складу, образно-виразного значення, акордового оточення, мет-
роритмічних умов застосування й особливостей голосоведіння. Такий підхід до 
нової теми дозволяє використовувати елементи проблемного навчання і про-
блемно-пошукової методики, акцентує увагу студентів на художній стороні 
досліджуваних явищ, істотно підвищує інтерес до гармонії як до предмета. 
Принципово важливим моментом стає вибір матеріалу для гармонійного 

аналізу. Короткі, структурно незакінчені фрагменти з дуже серйозних, масшта-
бних творів, які так часто зустрічаються в різних підручниках з гармонії, у да-
ній ситуації зовсім неприйнятні. Потрібно, щоб досліджуваний акорд або гар-
монійний оборот зустрівся студентам у такій музиці, яку вони самі в змозі про-
грати, нехай навіть в уповільненому темпі, і відчути саме як музику, як живу, 
виразну музичну тканину, цілком зрозумілу їм за змістом, структурно і логічно 
закінчену. Тільки після цього має сенс звертати їхню увагу на логіку і техноло-
гію використання окремих виразних засобів. Тому головною сферою музики, з 
якої може бути обраний музичний матеріал для уроків гармонії, варто вважати:   
     а/ пісню і романс; 
б/ народні пісні і танці; 
у/ педагогічний репертуар дитячих музичних шкіл. 
г/ музичний репертуар загальноосвітньої школи і дитячого садочка. 

Однак цілком обмежитися тільки цією сферою не можна, особливо – на рівні 
вузу. Необхідність формування й удосконалювання музичного смаку студентів 
вимагає, щоб у матеріал для аналізу систематично включалися і твори музичної 
класики різних країн і епох. Тому в даному випадку досить вдалою і благодат-
ною для використання може бути спадщина композиторів-романтиків, які зав-
жди тяжіли до мініатюри. Але вимоги дохідливості, технічної доступності і 
структурної завершеності, згадані раніше, повинні витримуватися неухильно. 

15. Задача розвитку музичного мислення, що передбачається даним курсом 
гармонії, дуже широка і не укладається в рамки одного навчального предмета. 
Гармонія за своєю специфікою більш сприяє розвитку продуктивної форми му-
зичного мислення. Однак для гармонійного розвитку музикальності тих, кого 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Горемичкін А.І. Основи музичної мови.                                                                         Стр. 45   
 
навчають, необхідно, щоб і перцептивна форма музичного мислення розвивала-
ся паралельно з продуктивною, іноді - навіть випереджаючи її. 

Таким чином, природно виникає питання про необхідність встановлення 
постійного органічного зв'язку між курсами гармонії і сольфеджіо. В зв'язку 
з цим календарно-тематичний план з сольфеджіо повинен будуватися з опорою 
на матеріал, досліджуваний у курсі гармонії. Так, для співу може підбиратися 
частина номерів, які за своєю гармонійною структорою випереджають ви-
вчення чергової теми з гармонії; це створює відчутний ефект випереджально-
го розвитку і викликає інтерес до змісту занять з гармонії. 

При співі одноголосся часто практикується гра гармонійного супроводу, 
що виконується студентом  водночас зі співом мелодії. Це сприяє розвитку на-
вичок акомпанування, і в той же час удосконалює уміння гармонізувати мело-
дію і грати гармонійну схему акомпанементу, тобто допомагає закріпити на 
практиці знання з гармонії.  А розділ сольфеджіо  "Слуховий аналіз" взагалі 
планується в прямій залежності від проходження матеріалу з гармонії. Все, що 
пройдено на уроках гармонії, відразу ж повинно перетворюватися на матеріал 
для слухового аналізу на заняттях з сольфеджіо. 

16. Вивчення гармонії пов'язане з необхідністю грати акорди, гармонійні 
обороти і розгорнуті гармонійні послідовності у формі періоду. Ця частина ро-
боти традиційно викликає найбільші труднощі. Практика показала, що сут-
ністьь ускладнень для студентів полягає не в самій грі, а в перекладі тради-
ційних  літерно-цифрових позначень на конкретні уявлення про звуковий 
склад акордів. Але якщо мати на увазі орієнтацію на практику, варто визнати, 
що виконання таких цифровок застосовується фактично тільки в рамках тради-
ційних занять з гармонії. Літерно-цифровий запис акордів є не мовою музики, 
а мовою науки про музику, і тому не здатен викликати в учнів дійсний інте-
рес. Однак без гри на фортепіано вивчити гармонію теж не можна. Щоб заціка-
вити студентів у систематичному і якісному виконанні гармонійних з'єднань, в 
даному курсі пропонується: 

а/ на уроках гармонії гру за традиційним літерно-цифровим записом засто-
совувати тільки в коротких оборотах в момент ознайомлення з новими акордо-
вими засобами. В інших випадках значно зручніше виконувати розгорнуті по-
слідовності з іншою формою запису, тою, що постійно застосовується  в естра-
дній музиці - там теж використовується  літерно-цифровий запис, але літера 
означає не функціональне значення акорду, а ноту, яка в даному акорді є при-
мою. Цифри ж, що додаються до букви, використовуються в звичайному зна-
ченні - указують   обернення акорду  або зміни в його звуковому складі. (Поді-
бний запис акордів називають іноді «побутовою цифровкою».) Грати гармонію 
по такому запису студентам значно легше, тому що літера-прима підказує їм 
звуковий склад акордів. Такий запис музики  з цифрованим басом існував задо-
вго до появи повного і докладного запису всіх деталей фактури (прямій аналог 
– генерал-бас);  на даний час це - повноправний різновид нотного запису. Гра 
таких цифровок, на відміну від традиційної гри чисто навчальних послідовнос-
тей, завжди пов'язана з мелодією, неминуче включає моменти імпровизації, ви-
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користання різних фактурних формул, дозволяє розглядати  гру гармонії як 
акомпанемент до співу мелодії або виконання мелодії правою рукою, в окремих 
випадках – з допомогою партнера по класу. Нарешті, засвоєння такої форми за-
пису підготує студентів до виконання перекладань для баяна-акордеона або ан-
самблю гітар; 

б/ гра гармонійних послідовностей по традиційному, загальноприйнятому 
запису теж зберігається, але переноситься в курс сольфеджіо. Гра акордів на 
сольфеджіо має метою підготувати студентів до слухового аналізу гармонії, до 
визначення цих акордів на слух. При визначенні на слух студенти чують саме 
ладо-функціональне значення акордів, а не їхню абсолютну висоту або звуко-
вий склад (випадки абсолютного слуху можна не враховувати, оскільки вони 
ніколи не визначають загальний рівень групи).  У ході письмового запису ре-
зультатів слухового аналізу вони також користуються традиційною формою за-
пису. Тому для сольфеджіо збереження  традиційної форми запису акордів 
здається цілком органічним, теоретично  виправданим і необхідним. 

17. При вивченні секвенцій і модуляцій необхідно розглядати їх не тільки 
як гармонійні, але, у першу чергу, як формоутворюючі засоби, і робити це не 
тільки в ході аналізу, але і при виконанні практичних робіт. Так, спочатку сек-
венція повинна бути розглянута як прийом розвитку мелодії, і без практич-
них робіт з розширення мелодії шляхом введення в неї секвенцій (які у самій 
мелодії первинно були відсутні) не можна вважати, що студенти дійсно усвідо-
мили цю тему. 

Гармонізація секвенції, що вже закладена в мелодію, практично нічим не 
відрізняється від звичайної гармонізації мелодії і до справжнього розуміння 
розвиваючої ролі секвенції привести не може. Те ж можна сказати і про мо-
дуляції. Навчальний період, що містить модуляцію в останніх тактах і закінчу-
ється в новій тональності, може розглядатися тільки як чисто технологічна 
вправа, і уявлення про формотворну роль модуляції не дає. Значно корисніше 
запропонувати студентам перше речення мелодії, і створити на його основі 
друге, що закінчується в новій тональності; потім побудувати другий період, 
що по мелодії може повторювати перший, але містить зворотню модуляцію у 
вихідну тональність (починаючись в новій тональності, закінчується повер-
ненням у тональність першого періоду). У такий спосіб можуть бути отримані 
етюди на створення простих двочастинних і тричастинних форм і, можливо, 
невеликих рондо або варіацій. При цьому формотворне значення модуляцій і 
поява нових тональностей як прояв функцій вищого порядку будуть усвідом-
лені студентами значно глибше і конкретніше. 

18. Пропонований курс гармонії, крім особливостей музично-теоретичного 
і загальнопедагогічного порядку, має ряд інших відмітних ознак. 

Він розрахований на роботу в умовах спеціалізованого кабінету гармонії, 
оснащеного багатоголосними електромузичними інструментами на кожному 
робочому місці в класі, демонстраційною клавіатурою і комплексом інших тех-
нічних засобів. Докладний опис такого кабінету дається в статті А.Горемичкіна 
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"Музичну теорію - до практики ",  Дошкільне виховання. – М., 1977. - № II 
(див. додаток). 

Наявність оптимально обладнаного кабінету стає на даний час 
принциповим і обов'язковим фактором повноцінної організації вивчення 
гармонії за будь-якою методикою. Можливість протягом усього заняття 
індивідуально працювати з клавіатурою в зручному для себе режимі і темпі, яку 
має в такому кабінеті  кожен студент, недосяжна ніякими іншими засобами, і 
це, мабуть, варто розцінювати як вирішальний аргумент. 

Однак робота в цьому плані розгортається повільно. Для активізації цьо-
го процесу було б доцільно створити  типовий проект подібного кабінету, на-
явність якого вважалася б обов'язковою  для  всіх музично-педагогічних на-
вчальних закладів.  

Практична реалізація пропонованого курсу пов'язана з необхідністю орга-
нізувати в процесі занять оперативне пред'явлення студентам різноманітних 
матеріалів – текстових, нотних, образотворчих, звуко- і відеозапису. Комплек-
тація і підготовка подібних фондів сама по собі виростає в велику проблему, 
тому що цей процес надзвичайно трудомісткий, вимагає високого професіона-
лізму і великої уваги, а також залежить від зовнішніх обставин – наявності гар-
ної нотної бібліотеки, фонотеки, звукозаписуючої, проекційної і відеоапарату-
ри. Створення подібної матеріально-технічної бази може розтягтися на кілька 
років. Тому на початковому етапі роботи за новою програмою не обов'язково 
домагатися того, щоб усі необхідні ілюстративні фонди були повною мірою 
укомплектовані – це може привести до непотрібної квапливості і, як наслідок, - 
до втрати якості. Значно краще і природніше  розтягти цей процес на один по-
вний термін навчання гармонії, пройти весь цей шлях разом зі студентами і по-
ступово формувати необхідну методико-ілюстративну базу, підбираючи мате-
ріал до кожного конкретного заняття і проводячи його практичну апробацію в 
рамках реального навчального процесу. І навіть у цих умовах накопичений ма-
теріал не буде ні повним, ні, тим більш, вичерпним. Щорічно він буде обов'яз-
ково поповнюватися і видозмінюватися, оскільки думаючий педагог завжди бу-
де знаходити для себе щось нове, а для досконалості, як відомо, межі немає. 

 
Другим основним компонентом інтегрованого курсу «Основи музичної мо-

ви», як вже говорилося раніше, є сольфеджіо. При всій глибині і  всеохоплено-
сті інтеграції його з гармонією, ця дисципліна має свою характерну і досить се-
рйозну специфіку. В зв'язку з цим виникає необхідність зупинитися на її про-
блемах окремо. 

Серед усіх дисциплін музично-теоретичного циклу сольфеджіо займає зо-
всім особливе, унікальне і навіть парадоксальне місце. 

Насамперед, представляється помилковою сама віднесеність сольфеджіо до 
групи теоретичних дисциплін. Справа в тім, що власної наукової платформи, до 
якої міг би бути застосовний теоретичний метод вивчення, у сольфеджіо немає 
взагалі. Це - предмет сугубо практичний, таким він був завжди, таким продов-
жує залишатися і сьогодні. Висловлення «лекція з сольфеджіо» сприймається з 
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таким же подивом, як, наприклад, «танець з математики». Лекція з методики 
сольфеджіо – так, а просто з сольфеджіо – нонсенс. 

У побуті на питання «Що таке сольфеджіо?» дуже часто відповідають: 
«Спів по нотах». Чи так це насправді? І так, і ні.  

Споконвічно сольфеджіо формувалося як прикладна навчальна дисципліна, 
що мала абсолютно конкретну практичну спрямованість – підготовку церков-
них співаків. Діючих храмів у Європі  були тисячі, і професія співака була се-
ред музикантів фактично самою масовою. Тому значна частина теоретичних 
пошуків в області музики була пов'язана саме з потребами церковного співу і 
навіть прямо ініціювалася ним. Це підтверджується безліччю фактів – 
особистостями великих реформаторів хорального співу, винаходом нотного 
запису в лоні католицької церкви, історичним походженням назви нотних 
знаків, появою перших шкіл і підручників, нарешті, самим словом 
«сольмізація».  Дійсно, для тих часів головною і, можливо, єдиною задачею 
сольфеджіо був розвиток навичок упевненого співу по нотах, насамперед – у 
складі хору або ансамблю. Масове поширення церковних хорів і досить жорсткі 
вимоги до якості їхнього виконання вимагали переходу від традиції корифеєв-
роспівщиків, що зберігають весь репертуар тільки у своїй пам'яті і працюють 
лише «з голосу»,  до дійсної професійної роботи і систематичної, стабільної, 
«шкільної» підготовки музикантів. А для цього сама музична інформація, що 
підлягає передаванню і вивченню, повинна була стати стабільною, чітко 
матеріалізованою, легко розповсюджуваною і однозначно зрозумілою. Звідси – 
такий розвиток систем фіксації музики, а на їхній основі – і справжньої 
музичної науки.  В наші дні ситуація суттєво змінилася. Не стало повної, загальної релігій-
ності, істотно зменшилося число церковних і взагалі професійних хорових ко-
лективів. У силу всього цього професія співака-хориста перестала бути масо-
вою  і широко затребуваною. Але водночас відбулося багаторазове розширення 
усіх інших форм музичного життя,  тонка диференціація музикантських профе-
сій, масовий розвиток мережі музичних навчальних закладів самого різного рі-
вня і призначення. Універсалізм музикантів 18-го століття змінився вузькою 
спеціалізованістю, націленістю кожного музиканта на виконання тільки свого, 
досить обмеженого кола задач. Музично-теоретичні дисципліни (їхній шкільно-
вузівський варіант)  виявилися в цих умовах як би поза загальним процесом 
диференціації; вони сформувалися в своє замкнене ядро професійної підготов-
ки, єдине для музикантів будь-якої спеціалізації, а тому – формалізовано-
абстрактне. І сильніше всього це відбилося саме на гармонії і сольфеджіо. Не 
випадково своєрідними символами стали для гармонії – «рішення задач» (за-
мість створення або аранжування музики!), а для сольфеджіо – «спів номерів» 
(замість виконання музики!). Правда, варто визнати, що головною задачею 
сольфеджіо зараз проголошується вже не «спів по нотах», а «всебічний розви-
ток музичного слуху», але – одна тільки зміна гасла сутності справи змінити не 
може.  

Своєрідним презентатором  кожної навчальної дисципліни є її підручник. 
Якщо підійти з цією міркою до сольфеджіо, то виявиться, що підручників як 
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таких з цієї дисципліни немає взагалі. Є, і досить багато всіляких збірників 
вправ (тобто просто набору мелодій, що поступово ускладнюються, типу своє-
рідної хрестоматії); є такі ж збірники-хрестоматії для музичних диктантів. Є 
навіть «посібники» (знову ті ж збірники!) матеріалів для слухового аналізу. Од-
нак  саме підручника, що поєднує всі ці роботи в єдиний, логічно вибудований і 
методично обґрунтований навчальний процес – немає і дотепер. Ілюстрацією до 
сказаного може служити уривок з передмови до «Сольфеджіо» А.Агажанова: 
«Питання, зв'язані з викладанням елементарної теорії музики, гармонії, поліфо-
нії, аналізу досить розроблені в методичних і навчальних посібниках і спеціа-
льних підручниках. Цього не можна сказати про сольфеджіо - найважливішу 
слухову дисципліну: наявна навчальна і методична література не задовольняє 
зрослі потреби учнів і педагогів. Успішне проведення цього курсу цілком зале-
жить від досвіду й уміння педагога, і це створює великі труднощі для молодих 
починаючих теоретиків.» Це було написано в 1965 році, але візок, як кажуть, і 
нині там. Є, щоправда, два виключення –  
а) Н.Кирилова, В.Попов. Підручник з сольфеджіо; 
б)К.Пігров, В.Шип. Підручник з сольфеджіо на матеріалі української хорової 
музики. 

Це – саме підручники в повному розумінні цього слова, з добре вибудованою 
методичною основою і поурочним дозуванням музичного матеріалу. Особливо 
добротно це зроблено в першому підручнику, де музичний матеріал кожного 
уроку послідовно проводиться від найпростіших акордових прикладів – через 
учбово-тренувальні вправи – до повноцінних  художніх зразків. Другий підруч-
ник є також дуже цінним у методичному плані, але обсяг музичного матеріалу в 
ньому значно менший. Однак звертає на себе увагу один факт: обидва ці підру-
чники мають абсолютно точну цільову спрямованість – підготовку хормейсте-
рів, а перший з них націлений ще більш конкретно – на заочну форму навчання. 
Це - надзвичайно важливий, показовий симптом – практично цінні методичні 
роботи можуть з'являтися тільки при наявності конкретної професійної орієн-
тації. Час «музикантів взагалі» пройшов,  є тільки конкретні градації: аматор-
професіонал, вокаліст-інструменталіст, теоретик-виконавець, і т.п. Цілком оче-
видно, що саме на їхні потреби і реальну майбутню професію і повинно орієн-
туватися все  професійне навчання, в тому числі і його теоретичні компоненти.  
Ця тенденція була вчасно помічена вітчизняною педагогікою, у тому числі і 

педагогами-теоретиками, і як наслідок з'явилася досить значна кількість вузь-
коспеціалізованих педагогічних видань, зокрема – з сольфеджіо: «Сольфеджіо 
для вокалістів» (І.Озерецьковська), «Гармонійне сольфеджіо» (С.Максимов), 
«Сольфеджіо для самодіяльних хорових колективів» (Д.Ардентов), «Поліфоні-
чне сольфеджіо» (В.Соколов), «Посібник з музичного диктанту» (Д.Блюм) і ін. 
Усе це – чудові, високопрофесійні  роботи, надзвичайно цінні в методичному 
відношенні. Однак їхня предметна спрямованість орієнтувалася не стільки на 
конкретні музичні професії, скільки на окремі грані музичного розвитку учнів у 
рамках дисципліни сольфеджіо. Цілісної професійної орієнтації, що піднімає 
посібник до рівня базового підручника, не вийшло, та й мети такої автори не 
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переслідували. Щасливими виключеннями можна вважати «Хорове сольфед-
жіо» Г.Струве і «Сольфеджіо» М.Срібного. Перше з них дуже вдало сполучає 
спеціалізований курс слухового виховання для співаків-хористів з оригіналь-
ною авторською методикою хорової роботи, яка базується на багаторічному 
практичному досвіді автора, засновника і художнього керівника дитячої хоро-
вої студії «Піонерія». Друге розраховане на підготовку музикантів-виконавців 
для джазових ансамблів, тому ґрунтується на специфічних гармоніях і цілком 
орієнтовано на розвиток навичок імпровізації. 
Звертаємо увагу на те, що найбільша кількість професійно орієнтованих по-

сібників і підручників з сольфеджіо орієнтується на умови і потреби  співу (со-
льного або хорового). Це абсолютно природно, оскільки в процесі вокально-
хорового виконавства люди постійно користуються навичками, що здобува-
ються на сольфеджіо; більш того – якість виконання, професійне артистичне 
реноме виконавців-вокалістів цілком визначається і навіть обумовлюється цими 
навичками. Володіння сольфеджіо не тільки дозволяє співаку виконати його 
партію інтонаційно чисто – воно дає йому можливість легко і швидко освоюва-
ти новий репертуар, самостійно працювати над своїми програмами, бути гото-
вим до хормейстерської і педагогічної роботи, а в кінцевому рахунку – визначає 
його професійне довголіття. Іншими словами, у всьому колі професій, так чи 
інакше пов'язаних зі співом (сольний вокал, хорове виконавство, хормейстерсь-
ка і регентська робота, педагогічна робота в загальноосвітній школі) конкрет-
на професійна значущість сольфеджіо ясно видна і зрозуміла, і тому пробле-
ма спеціалізації цієї дисципліни в даній сфері чітко видна, легко усвідомлюєть-
ся і є об'єктивно розв'язуваною.  
Якщо ж звернутися до різних форм інструментального виконавства, то 

питання про роль сольфеджіо відразу ж втрачає свою ясність і однозначну зро-
зумілість. Якщо необхідність у гостроті слуху для  виконавців-струнників 
(скрипка, віолончель) досить зрозуміла, то для чого потрібно сольфеджіо, на-
приклад, піаністам або баяністам? Адже ні ті, ні інші самі свій інструмент не 
настроюють, безпосередньо впливати на висоту звуку в процесі виконання на 
цих інструментах неможливо – так дійсно, навіщо майбутнім інструменталістам 
витрачати кілька років праці на освоєння дисципліни, яка їм практично не по-
трібна? 
Це питання в даному контексті навмисно загострене і доведене до рівня аб-

сурду. Те, що специфічний музичний слух повинний бути високорозвиненим у 
будь-якого музиканта, представляється аксіомою й особливих доказів не вима-
гає.  Але якщо дійсно підійти до цього питання з міркою «а навіщо?» - чіткої, 
однозначно прийнятої відповіді можна і не знайти; усі відповіді виявляться ті-
єю чи іншою мірою непрямими. І в результаті виникне нова проблема, що на-
ближається до філософської: а що ж таке музичний слух, і що конкретно фор-
мується в рамках традиційних занять з сольфеджіо? 
В принципіальному плані висловлення «музичний слух», як і «музичне мис-

лення», можна вважати певною умовністю, що виникла в побуті й освячена 
традицією. У звичайному біологічному розумінні і слух, і мислення  в людини - 
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єдині. Питання складається тільки в тому, наскільки механізми і слуху, і мис-
лення організовані і підготовлені для роботи в тій або іншій сфері діяльності,  з 
тим або іншим матеріалом.  Крім того,  окремі види діяльності (насамперед – 
художньої) можуть ставити підвищені вимоги до  якості роботи деяких перцеп-
тивних механізмів, до фізичних показників органів почуттів. Так, для художни-
ка-живописця важлива здатність його зору розрізняти найтонші відтінки кольо-
ру, рівні його яскравості і насиченості. Це – найважливіший інструмент живо-
писця. Для музикантів так само важлива точність орієнтування в звуковому сві-
ті – уміння диференціювати найтонші відтінки звуків і їхніх сполучень. Але... - 
ще один парадокс: одна з відомих викладачок інституту ім.Гнесіних сказала 
якось: «музика – це не рухи пальців, а рухи душі!»  А як же тоді бути з уроком 
сольфеджіо? Адже там ми фіксуємо тільки матеріальну сторону справи – рухи 
пальців, рухи звуків, їхню співвіднесеність зі шкалою – клавіатурою; рухи душі 
ми фіксувати не можемо, тому що вони в кожної людини різні, і не придумало 
ще людство для них підходящої системи запису. Повертаємося до питання: так 
що ж ми фіксуємо на уроках сольфеджіо? Відповідь тільки одна - звуковисот-
ну сторону музики, причому відносно тільки однієї звучності – фортепіано, і 
тільки в одній формі – у виді інструктивно-педагогічних акордових побудов, 
так званих «послідовностей», що повторюються визначену кількість разів.  Роз-
виває це слух? Безумовно, так, як і будь-яка систематична робота, але тільки у 
своєму специфічному напрямку. Сформований у такий спосіб слух вірніше бу-
ло б називати не музичним, а звуковисотним;  за цільовою спрямованістю він 
наближається, скоріше, до слуху настроювача, що працює з фізичними якос-
тями звуків, але не музиканта, що створює або сприймає музику як мистецт-
во звуків. 

 А наскільки цінним є такий розвиток для практичної діяльності випускни-
ків? – У дуже малому ступені. Таке ствердження базується на добре відомому 
факті, коли студент, що має відмінні оцінки з сольфеджіо, приступивши до 
практичної роботи, виявляється найчастіше безпорадним саме в слуховому від-
ношенні: при зустрічі з новою звучністю, наприклад, з хоровою або, тим біль-
ше, оркестровою чи ансамблевою (інстр.), навички слухового сприйняття й 
аналізу, вироблені в класі, не спрацьовують - студент погано контролює точ-
ність інтонування в партіях, не впізнає знайомі акорди, ніяк не реагує на проце-
си звукоутворення, і т.д. І навіть в класі, на уроці з сольфеджіо, якщо запропо-
нувати для слухового аналізу не звичну «послідовність», а, приміром, фрагмент 
з ноктюрну Ф.Шопена або п'єсу з «Часів року» Чайковського – студенти, як 
правило, губляться, і утрудняються при визначенні навіть таких найпростіших 
речей, як прохідний і допоміжний обороти або каданси.  
Що ж у підсумку? Виходить, що ми учимо студентів співати «номера» і за-

писувати «послідовності»? Але жоден з композиторів ні в минулому, ні в сьо-
годенні ніколи не писав ни послідовностей, ні номерів – усі вони писали МУ-
ЗИКУ!!! А оскільки музики без фактури  і без конкретного тембрового вті-
лення не буває, то і курси сольфеджіо повинні це враховувати, і учити слухати 
музику, і, бажано, у реальних тембрах, а не «голі» послідовності.  Таланови-
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ті, шукаючі педагоги намагаються якось вирішити цю задачу, і кожен, природ-
но, робить це по-своєму. Що ж стосується масштабних рішень на видавничому 
рівні, то нам відомо тільки одне таке починання – випуск П.В.Лобановим (ін-
ститут ім.Гнесіних) комплекту грамплатівок «Темброві диктанти» для ДМШ. 
На жаль, було це досить давно (70-і роки!), і чудова робота не тільки не одер-
жала подальшої підтримки і розвитку, але навіть не була всерйоз доведена до 
широкої педагогічної громадськості, і, таким чином,  не отримала широкого 
практичного впровадження. 
Зі сказаного не випливає, що ми в принципі проти використання «номерів» і 

«послідовностей». Вони потрібні і навіть необхідні, але тільки як матеріал для 
тренінгу, технічні вправи, які використовуються в обмеженій кількості і підго-
товляють студентів до виконання основної роботи; основною же роботою для 
музиканта може бути тільки одне – повноцінне музичне виконавство, здійс-
нюване систематично, методично цілеспрямовано і з орієнтацією на високоху-
дожні зразки світового музичного мистецтва. Вдалим прикладом посібника, ви-
конаного в подібному ключі, можна вважати «Сольфеджіо» Островського, Со-
колова і Шокіна.  І невипадково, що це видання, особливо його 2-й випуск, оде-
ржало таке масове поширення і стало невід'ємною частиною навчального про-
цесу. Досить показово, що цей посібник, незважаючи на відсутність розгорну-
тих методичних вказівок, може  якоюсь мірою сприйматися  як підручник. 
Справа в тім, що чудово підібрані, емоційно дуже яскраві і різноманітні мело-
дійні приклади, доповнені прізвищем автора і назвою твору, самі по собі мимо-
волі підводять педагогів до необхідності розгорнутих коментарів – про твір в 
цілому, про місце в ньому даного фрагмента, про його текстову основу, актор-
ські задачі, а на основі всього цього – про стилістику вокалу, звукоутворення, 
художньо-виконавські задачі. В результаті виконання такого «номера» (худож-
нього фрагмента!) в класі може дійсно наблизитися до художнього рівня, а в 
студентів з'явиться бажання познайомитися з цією музикою більш ґрунтовно. 
Повернемося до питання, для чого сольфеджіо інструменталістам. Зовсім 

очевидно, що основні акценти в цій дисципліні повинні визначатися специфі-
кою інструмента. Давно відомо, що музичний інструмент в процесі його осво-
єння впливає на деякі властивості і якості особистості учнів. Скрипалі, як пра-
вило, відрізняються підвищеною тонкістю і точністю мелодійного слуху; баяні-
сти й акордеоністи, маючи справу з так званими «готовими» акордами, дуже 
швидко розвивають гармонійний слух. Вокалісти, постійно працюючи з текс-
тами, формують у своїй свідомості досить складну систему узгодження словес-
ної і мелодійної виразності, усвідомлюють художню значущість пауз, подиху, 
атаки звуку, мистецтво філіровки і т.п. Духовики, як і вокалісти, також мають 
справу з подихом, але тільки без роботи зі словесним текстом; проте в них з'яв-
ляється дуже багата і виразна культура штрихів. На розвиток професійно зна-
чущих якостей і повинен орієнтуватися весь процес навчання, в тому числі - і 
в класах сольфеджіо. 
Цілком природно напрошується висновок: для кожної групи споріднених 

інструментів бажано мати свій курс сольфеджіо зі своїм музичним матері-
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алом, своїми задачами слухового виховання і, природно, своїм набором ме-
тодичних прийомів. Крім того, буде дуже корисним, якщо в процесі занять з 
сольфеджіо майбутні виконавці будуть ширше знайомитися з існуючим репер-
туаром для свого інструмента або голоса, тобто активно розширювати свій про-
фесійний світогляд.  
І знову повернемося до вихідного питання: а що ж є сольфеджіо? В нових 

умовах, відійшовши від глобальної націленості лише на спів по нотах, воно дій-
сно перетворилося на практичну дисципліну, ціль якої – всебічний розвиток 
музичного слуху з метою підготовки його для максимально ефективної ро-
боти за конкретною музичною спеціальністю. Спів по нотах зберігає своє чі-
льне значення для вокально-хорових спеціалізацій; для студентів інших спеціа-
льностей він залишилося однією з ведучих форм роботи, але не як кінцева мета. 
Що ж можна вважати кінцевою метою вивчення сольфеджіо в самому широ-

кому, узагальненому плані? 
Ціль будь-якого спеціального, професійного навчання – підготувати грамо-

тного, висококваліфікованого фахівця. Поняття «грамотність» у будь-якій 
справі завжди пов'язано з писемністю. Володіння писемністю, як уже говорило-
ся раніше, припускає дві форми володіння письмовою мовою – уміння писати, і 
уміння читати. (Для уміння говорити, характерного для вербальних мов, музич-
ний аналог досить специфічний, і його обговорення в даній роботі не передба-
чається.) Розглянемо ці форми окремо. 
В музиці «уміння читати» традиційно зводиться до двох моментів - грати по 

нотах без попереднього ознайомлення («читати з листа»), і співати з листа од-
ноголосу мелодію, найчастіше – з назвами звуків. Гра з листа як певна профе-
сійна навичка напрямки  з сольфеджіо не пов'язується; спів з листа прямо необ-
хіден тільки хормейстерам і вокалістам. Що ж залишається іншим? 

1. Представляється, що основною ознакою грамотності для будь-якого 
музиканта варто вважати уміння оцінювати нотний текст очима. Освіче-
ний музикант, переглядаючи очима нотний текст, зобов'язаний до початку гри 
впевнено уявити, який звуковий результат повинен вийти при його виконанні.  І 
чим глибше, детальніше одержуване в такий спосіб уявлення, чим впевненіше і 
обгрунтованіше може людина говорити про стилістику, технологічні, структур-
ні і  виконавські аспекти музики, нотний запис якої вона переглядає, тим біль-
ше високим можна вважати рівень її професійної грамотності. Вищий ступінь 
розвитку цієї здатності – виучування напам'ять окремих творів і цілих програм 
тільки шляхом проглядування нот, без звичної роботи за інструментом. Ще 
більш високий рівень – формування таким чином закінченого трактування, ви-
конавської інтерпретації твору, після чого при звертанні до інструмента одразу 
виникає закінчений варіант концертного артистичного виконання.  Щоб намі-
чені орієнтири не виглядали необґрунтованою фантазією, пошлемося на деякі 
приклади: 
А) Б.В.Асаф’єв в автобіографічних замітках розповідає, що він, маючи  абсо-
лютний слух, прийшов до Н.А.Римського-Корсакова на заняття з сольфеджіо, і 
той запропонував йому несподіване завдання – максимально ретельно і деталь-
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но освоїти симфонічну партитуру, не доторкаючись до інструмента. Б.Асаф’єв 
знайшов цю роботу для себе надзвичайно корисною. 
Б) С.Я.Майкапар у своїй книзі «Роки навчання» розповідає, що в молодості він 
розвинув у себе здатність вивчати досить великі і складні фортепіанні твори, 
лежачі в ліжку і переглядаючи ноти очима, і в майбутньому ця здатність його 
дуже виручала. 
В)Іспанський віолончеліст П.Казальс,  розповідаючи про себе, повідомив, що в 
зрілі роки, коли його володіння віолончеллю стало абсолютним, він вивчав нові 
твори або просто за столом, читаючи ноти очима, або ж граючи їх на роялі. І 
тільки після того, як трактування твору ставало для нього цілком ясним, він 
брав у руки віолончель.  

2. Іншою стороною професійної слуховой грамотності є зворотний процес – 
перетворення наявних або створених своєю фантазією нових слухових 
уявлень на повномасштабний, вірно оформлений нотний запис. Ця навичка 
аналогічна тому, що у вербальній мові розуміється як уміння писати цією 
мовою. Музикант-професіонал повинен вміти без допомоги інструмента 
записати мелодію, виявити її гармонійну основу, додати супровідні голоси, 
проробити інструментально-ансамблевий варіант отриманої музики і 
представити його у вигляді партитури. На перший погляд може показатися, що 
змальоване коло задач виходить за реалістичні межі можливостей музиканта-
педагога, оскільки воно цілком орієнтоване на творчість і характерне не для 
вчителя музики, а, скоріше, для композитора. Однак, визнаючи дійсну 
націленість такої підготовки на творчість, хочеться нагадати, що поняття 
«творчість» теж може мати свої градації. Є серйозна художня творчість, плоди 
якої мають суспільну значущість. Це – рівень Мистецтва. І є учнівська 
творчість, що ніколи не претендувала на масове визнання і суспільну 
значущість, але для автора (як і для його вчителя) має надзвичайно велику 
цінність як свідчення успішності професійного розвитку студента і показник 
його досягнень. Крім того, у рамках педагогічної роботи також можуть 
виникати найрізноманітніші творчі задачі, які теж треба вирішувати. Цей рівень 
можна, напевно, позначити як прикладну творчість. І для кожного з цих рівнів 
уміння записувати і грамотно оформляти на папері власні музичні думки є 
обов'язковою ознакою дійсного професіоналізму.  
Нарешті, можна трохи піднятися над щоденністю задач, відірватися від ву-

зької заспеціалізованості, ізольованості окремих професій і глянути з повною 
відповідальністю на слова «вища музична освіта». Вузькі спеціалізації при-
внесли із собою не тільки плюси, але і мінуси, найстрашніший з яких - реміс-
ництво. Втратили актуальність такі поняття, як «широка освіченість», «багато-
бічна ерудиція»; виконавці «класичного» напрямку страшаться відійти від на-
друкованого нотного тексту і зробити щось своє, але можуть десятки років гра-
ти одне й те ж саме; скрипалі, піаністи можуть дозволити собі практично ціл-
ком забути всю теорію  й історію і погано знати репертуар навіть для своїх ін-
струментів; диригенти утрудняються виконати аналіз того твору, яким диригу-
ють. Важко звинувачувати в цьому кожну окрему людину, оскільки все це – 
відображення певних соціальних тенденцій, офіційно закріплених згаданою 
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дображення певних соціальних тенденцій, офіційно закріплених згаданою 
«спеціалізованістю», тобто вузькістю й ізольованістю окремих професій. Але 
якщо порівняти це з типовою особистістю музиканта 18-го століття – стає дуже 
кривдно і соромно за час, у якому ми живемо. Все-таки вища освіта повинна 
бути дійсно вищою, і потрібно, принаймні, прагнути до цього. І, можливо, саме 
теоретикам в силу  природної інтегрованості їхніх предметів логічніше за все 
стати ініціаторами зворотного процесу – усвідомленого, цілеспрямованого об'-
єднання потенціалу всіх спеціальних дисциплін для формування цілісної, еру-
довавної, дійсно всебічно освіченої творчої особистості… 
Отже, кінцева мета освоєння сольфеджіо – встановлення у свідомості 

учнів (студентів) міцного, упевненого зв'язку між нотним текстом музич-
ного твору і слуховим уявленням про його реальну звучність; цей зв'язок 
може виявлятися подвійно –  
а) у формуванні внутрішніх слухових уявлень при зоровому сприйнятті но-

тного тексту (від нотного запису – до звуку); 
б) в умінні переводити слухові уявлення  в професійно грамотний нотний 

запис (від звуку – до нотного запису).   
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Перелік практичних завдань, 

які виконуються студентами  

в курсі   «Основи музичної мови» 
Умовні позначки: 
ОС – обов'язкове систематично;        ОЕ – обов'язкове епізодично; 
ДС – додаткове систематично;   ДЕ – Додаткове епізодично; 
МР – можливе як розвиваюче доповнення або факультатив (гурток). 
Примітка:   вказівки щодо курсів і семестрів – це лише рекомендації, які обо- 

в'язково погоджуються з особливостями контингенту іумовами 
конкретного навчального закладу. Загальна розкладка семестрів 
орієнтована на музично-педагогічні училища; для вузів робиться 
перерахунок за розсудом педагога або за рішенням кафедри.  
 

№ Завдання. Курс Сем. Прим. 
1 Побудова мелодійної лінії в даній гармонійній послі-
довності.  

1 2 ОЕ 

2 Функціональний аналіз акордів. 2-4 3-8 ОС 
3 З'єднання акордів різного співвідношення. 2-4 3-8 ОС 
4 Мелодійна творчість на основі даної або самостійно 
побудованої гармонійної послідовності (з варіантами 
мелодії й обов'язковим програванням мелодії разом з 
гармонією). 

2-4 3-8 ОС 

5 Імпровізація ритмічного супроводу на ударних ін-
струментах з наступним записом ритму (як допов-
нення до п.4). 

3-4 5-8 ОЕ 

6 Запис на слух і підбор на ф-п. басового голосу до на-
вчальної гармонійної послідовності. 

2 4 ОЕ 

7 Те ж – до художнього фрагменту музики. 2-3 4-5 ОЕ 
8 Гармонійний аналіз письмово й усно. 2-4 3-8 ОС 
9 Витяг гармонійної схеми – письмово і на фортепіано. 3 6 ОЕ 
10 Гра без підготовки різних гармонійних оборотів, на-
самперед – стандартних. 

2-4 3-8 ОС 

11 Гармонізація на трьох рядках. 2-4 4-8 ОС 
12 Гра акордового супроводу до даних попєвок і мело-
дій – результатів власної мелодійної імпровізації. 

3 6 ОС 

13 Те ж – до «номерів» з сольфеджіо. 3-4 6-8 ОС 
14 Синхронна гармонізація з поступовим підвищенням 3-4 6-8 ОС 
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рівня складності завдань. 

15 Гра (без підготовки) коротких гармонійних оборотів, 
почутих у виконанні педагога. 

3-4 5-8 ОЕ 

16 Створення попєвок для настроювання в тональності. 3 5-6 ДЕ 
17 Створення попєвок, що виявляють виразні властиво-
сті досліджуваного акорду. 

3 5-6 ДЕ 

18 Створення мелодій до готової гармонії – на визначені 
образні установки, або з використанням заданих 
умов – ритму, розміру, можливо - стилізації під да-
ний мелодійний зразок. 

3-4 6-8 ОЕ 

19 Вільне створення мелодій з визначеною образно-
емоційною спрямованістю (з наступною гармонізаці-
єю). 

2-4 4-8 ОС 

20 Створення супутніх голосів до даної мелодії (з даною 
гармонією або без неї), по можливості побудованих 
на самостійному мелодійному русі. 

3 5-6 ДЕ 

21 Розширення мелодії з допомогою секвенцій -
введення (додання) секвентної розробки в дану ме-
лодію або мелодійний оборот. 

4 7-8 ОЕ 

22 Структурний аналіз мелодії. 3-8 2-4 ОС 
23 Інтонаційний аналіз мелодії. 1-4 1-8 ОЕ 
24 Створення мелодично розвинутого басового голосу 
до даної гармонійної послідовності. 

2 3-4 ОС 

25 Те ж – до художнього фрагмента. 2-3 3-6 ОЕ 
26 Завдання на акустичне ущільнення гармонії; гармо-
нізація з варіантами. 

3 5-6 ОЕ 

27 Гармонізація пісенно-романсових мелодій з викорис-
танням стандартних ритмо-формул для кожного пі-
сенного жанру. 

2-3 4-6 ОС 

28 Те ж – на фортепіано. 2-3 4-6 ОЕ 
29 Збагачення (ускладнення) творчих робіт шляхом вве-
дення в них альтерацій і хроматизмів. 

3 6 ДЕ 

30 Створення мелодій із заданими структурними уста-
новками (зчеплення однакових мотивів; використан-
ня контрасту мотивів, фраз і речень). 

3-4 6-8 ОЕ 

31 Створення мелодій із заданою національною устано-
вкою (в рамках добре знайомих національних моде-
лей). 

4 7-8 МР 

32 Партитурний виклад фортепіанної музики з розвину-
тою фактурою, і ансамблеве виконання створеної 
партитури колективом навчальної групи.   

3-4 5-7 ОЕ 

33 Темброва розробка танцювальних мелодій з викори-
станням партитурної форми запису. 

3-4 5-7 ОЕ 
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34 Запис гармонії у виді побутової (баянно-гітарної) 
цифровки з використанням музики різних видів і жа-
нрів. 

3-4 5-7 ОЕ 

35 Гра на ф-п. акордового супроводу до пісенно-
танцювальних мелодій за даною побутовою (баянно-
гітарною) цифровкою. 

3-4 5-8 ДЕ 

36 Фактурні імпровізації на основі побутової цифровки 
(аналогічно розшифровці цифрованого басу). 

4 7-8 ДЕ 

37 Ансамблева гра по партитурному запису з попере-
днім розподілом ролей між учасниками ансамблю. 

4 7-8 ВР 

38 Побудова модулюючих періодів (навчальних). 4 7 ОЭ 
39 Розвиток даного художнього фрагмента у формі пе-
ріоду (можливо – речення) до простої дво- і тричас-
тинной форми з використанням різних типів модуля-
цій. 

4 7 ОС 

40 Створення фактурних етюдів (по зразках). 3 5-6 ОЕ 
41 Створення вступу до пісні або романсу (без букваль-
ного повторення фрагментів основної мелодії). 

3-4 6-7 ОЕ 

42 Перекладання вокальної і фортепіанної музики для 
ансамблів з реально існуючим складом виконавців і з 
врахуванням їхніх технічних можливостей. 

4 7-8 ДС 

43 Створення фрагментів музичного супроводу для реа-
льно проведених заходів у школі або дитячому садку. 

3 5-6 ОЕ 

44 Закінчені творчі роботи з вільним вибором теми, жа-
нру і складу виконавців. 

3-4 5-8 ОЕ 

45 Звукорежісерський практикум (робота з мікшером і 
звукопідсиливаючою апаратурою, реальне озвучу-
вання культурно-масових заходів). 

4 7-8 МР 

 
Роботи по семестрах: 
3-й семестр – 1,2,3,4,8,9,10,12. 
4-й семестр -  2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,19,27,28. 
5-й семестр -  2,3,4,5,7,8,9,10,11-20,27,28,32,33,40,43,44. 
6-й семестр -  2,3,4,5,8,9,10,11-20,27-30,32,33,40-44. 
7-й семестр -  2,3,4,5,7,8,10,11,13,14,15,18,19,30,31,32,33,37,38,39,41,42,44,45. 
8-й семестр -  2,3,4,5,8,10,11,13,14,15,18,19,30,31,36,42,44,45. 

 
 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Горемичкін А.І. Основи музичної мови.                                                                         Стр. 59   
 
 
 
 
 
 

Тематичний план курсу „Основи музичної мови” 

1-й   к у р с, «введення в гармонію»  
 

Теоретичний матеріал Практичні завдання 
I. Музика - мистецтво виразного інто-
нування: 

а) поняття про інтонації (від виразної 
мови - через вокальну музику - до ін-
струментальної мелодії). Звуки - бу-
дівельний матеріал інтонацій; влас-
тивості музичних звуків. Мелодія 
(загальне поняття). 

1-а  Запис тексту вокального твору, 
слуховий аналіз його мелодії і по-
значення (над текстом) меж окре-
мих інтонацій. Виділення на слух, 
підбор на ЕМІ і проспівування 
окремих інтонацій і порівняння їх 
одна з одною. 

б) Звуковисотність - основа інтонації. 
(Показати, як навіть при знятті всіх 
інших засобів виразності - гармонії, 
ритму, тембру - зерно інтонації збе-
рігається.) Види мелодійного руху. 

 

1-б  Запис вокальної мелодії разом з 
текстом, розподіл її на інтонації, 
порівняння мелодико-акцентного 
ряду мелодії зі змістом і структу-
рою словесного тексту. "Зняття 
ритму" -виділення з мелодії звуко-
висотної лінії, абстрагованої від 
ритмічного малюнка (рівними 
тривалостями, "звукова основа" 
мелодії). 

в) Взаємозв'язок звуків в інтонації; по-
няття про стійкість і нестійкість, тя-
жіння, розв'язання. 
 

1-в Продовження роботи з пункту 1-
б – детальний звуковий аналіз 
окремих інтонацій, визначення на 
слух і позначення стійких звуків, 
визначення напрямку тяжіння усіх 
нестійких звуків. Те ж - у рівно-
тривалій звуковисотній схемі 
мелодії. Імпровізація поспівок на 
основі даній педагогом рівнотри-
валої звукової схеми. 

г) Поняття про лад як  універсальну си-
стему стійких і нестійких звуків. Лад 
- аналог алфавіту. Ступіні ладу, ла-
дові устої і неустої, тоніка. Система 

1-г  Аналіз звукового складу цілісної 
мелодії, виділення її ладової осно-
ви (розташування всіх звуків, що 
складають мелодію, у порядку ви-
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тяжінь у ладі. Лад як основа мело-
дійних імпровізацій. (Продемон-
струвати універсальність ладу, тобто 
можливість створювати на його ос-
нові найрізноманітніші поспівки з рі-
зною емоційно-образною спрямова-
ністю.) 

 

соти від тоніки до тоніки). Вияв-
лення на слух і показ голосом ха-
рактерних ладових тяжінь між 
ступенями; демонстрація відпові-
дних моментів у мелодії. Спів 
окремих ступіней ладу з наступ-
ним розв'язанням. Імпровізація рі-
знохарактерних поспівок. 

д) Мажорний лад. Поняття про висотне 
положення ладу. Тональність. Інди-
відуальний характер вокальних мо-
жливостей людини. Примарний тон, 
примарна зона. Транспозиція. Здат-
ність  інтонації зберігати усі свої 
основні властивості на будь-якій ви-
соті. Система ручних знаків - їхні 
переваги, недоліки і сфера застосу-
вання. 

 

1-д  Побудова "мелодії ладу» (слово 
"гама" поки незнайоме!) від різних 
звуків. Спів врозкид різних ступі-
ней ладу на різній висоті (з різним 
висотним настроюванням тоніки). 
Позначення ступіней ладу (римсь-
кі цифри). Система ручних знаків 
як спосіб оперативного позначен-
ня ступіней ладу. Спів по руці різ-
них мажорних гам і мелодійних 
оборотів. "Повітряний диктант" - 
передача почутої учнем поспівки з 
допомогою ручних знаків і насту-
пний запис її у виді цифрового по-
значення ступіней Виконання всі-
єю групою поспівок, з'імпровізо-
ваних учнями і показаних ними 
самими з допомогою ручних зна-
ків (з повним цифровим записом 
проспіваних ступіней ладу по за-
кінченні співу).  

е) Імпровізація мелодійних поспівок рі-
зної тривалості, і виконання їх на 
різній висоті з синхронним пере-
кладом на ручні знаки. Найбільш 
загальні закономірності мелодійно-
го руху. Восьмилінійна нотація. 

1-е) Графічний запис мелодійного 
руху. 8-лінійна нотація (аналогія з 
побутовим записом гітарних ако-
рдів і близьким за формою до ре-
жиму роботи комп'ютерного міді-
редактора Cakewalk. 

ж) Мінорний лад - звукова характерис-
тика, система тяжінь; особливості 
вводного тону в мінорі. (Випадки га-
рмонійного мінору називати як "змі-
нений мінор, або «мінор більш піз-
ній», «сучасний». Показати на при-
кладах неможливість, незастосов-
ність "сучасного" мінору до старода-
вніх народних пісень, створених у 

1-ж) Виведення на слух ладової 
структури з мінорних поспівок і 
мелодій. Інтонаційне осмислення 
нового ладу - напрямку й інтенси-
вності тяжінь, специфічного емо-
ційного зафарблення типових ме-
лодійних оборотів. Спів, цифро-
вий запис і показ ручними знаками 
окремих ступіней (врозкид) і неве-
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натуральних ладах.) Мелодійні ім-
провізації в мінорі. 

 

ликих мелодійних оборотів. Ви-
значення на слух мажорного або 
мінорного нахилу мелодії, вияв-
лення на слух тоніки і всієї ладо-
вої основи мелодії з наступним за-
писом. Підбор на слух, гра, спів і 
запис мажорних і мінорних гам від 
різних звуків. Мелодійні імпрові-
зації в даному ладовому настрою-
ванні, а потім - із самостійним ви-
бором ладового нахилу відповідно 
до емоційно-образного задуму 
майбутньої імпровізації. 

2. Вплив тривалостей звуків на емоцій-
ну змістовність інтонації. ( Показа-
ти образну варіантність однієї і тієї 
ж эвуковисотної лінії при різному 
ритмічному офрмленні.) Віднос-
ність музичних тривалостей. Графі-
чний запис тривалості звуків; вось-
милінійна нотація. 

2.Аналіз тривалості звуків, що скла-
дають мелодію. Поняття про від-
носність тривалостей у музиці. 
Спів мелодій з відстукуванням 
"звукової міри", і наступний гра-
фічний запис мелодії у вигляді 
драбинки зі сходинками різної до-
вжини. Об'єднання звуковисотно-
го (ступеневого) і ритмічного ана-
лізу мелодії; восьмилінійна нота-
ція. 

3. Поняття про ударний (акцентований) 
звук. Тактова риса. 

 

3.  Запис простих мелодій у восьми-
лінійній нотації, визначення на 
слух ударних (акцентованих) зву-
ків і позначення їх за допомогою 
тактової риси. 

4. Поняття про метричні долі, метр, 
такт. Схематичне зображення стру-
ктури такту (кожна доля відокрем-
люється від інших вертикальним 
пунктиром). Цифрове позначення 
метра. 

4.Самостійне визначення на слух 
метричної пульсації в мелодії, і 
позначення її у восьмилінійному 
запису (кожна доля відзначається 
зверху квадратною дужкою). Від-
ділення пульсації від ритмічного 
малюнка, поняття "доля". Вияв-
лення в ході аналізу строгої сис-
тематичності в чергуванні сильних 
і слабких часток. Поняття "метр". 

5.  Метр у віршованій мові; шляхи вза-
ємодії віршованого і музичного ме-
тра. 

5.Аналіз метричної структури вір-
шів; підбор віршів у заданому ме-
трі. Порівняльний аналіз метрич-
ної структури музики і тексту у 
вокальних творах . 
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6. Обмеженість восьмилінійної нотації.  
Відносність тоніки, вимушене часте 
використання знаків переносу на 
октаву, незастосовність такого за-
пису для інструментів з нефіксова-
ною висотою звуків. Потреба в уні-
версальності, однаковості, незалеж-
ності від національної своєрідності 
розмовної мови, що виникла в ході 
міждержавного культурного обміну;  
звідси - логічне обґрунтування не-
обхідності мати одну єдину  систе-
му запису музики для всіх цивілізо-
ваних країн, які поєднуються зага-
льним інформаційно-інтелектуаль-
ним простором. 

6.Лекційне заняття; практичне про-
роблення не потрібне. 

7. Основа сучасної лінійної но-
тації - єдина музична система 
(повний звукоряд октавної по-
будови, рівномірно розділе-ний 
на найменші з інтервалів, що 
вживаються в музиці,). Універ-
сальність музичної системи - 
єдиний принцип поділу октави 
для всіх інструментів; звуковий 
обсяг музичної системи, що 
перекриває звукові обсяги всіх 
інструментів. Поняття про діа-
пазон. 

 

7.Складові і літерні назви звуків у 
п'ятилінійній нотації. Назви октав 
і позначення звуків у різних окта-
вах. Переклад нотного запису в лі-
терний і навпаки (з врахуванням 
конкретних октав). 

 

8. П'ятилінійна нотація - музична сис-
тема координат. Перевага - компак-
тність (використання проміжків між 
лінійками), точна фіксація висоти 
звуків. Історична і практична доці-
льність овального нотного знаку в 
порівнянні з іншими способами по-
значення ноти. Легкість накреслен-
ня й економія місця. Показати по-
передників овалу - мензуральну 
нотацію і "нота квадрата").  

8.Практикум по переписуванню нот 
(підготовка до формування навич-
ки). 

9. Стрій у музиці. Різні рівні (масшта- 9.Порівняльна характеристика піфа-
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би) поняття «стрій». Види строю, їх 
історична і практична обумовле-
ність. Тон і півтон.  Знаки 
альтерації. Енгармонізм звуків.  

горова, натурального і темперова-
ного строю;  нинішня сфера засто-
сування кожного з них. Перспек-
тиви розвитку строю в музиці. 

10. Обмеженість можливостей запису 
на одному нотоносці (не уклада-
ються ні діапазони, ні аккордика, ні 
багатоголосся). Об'єктивна потреба 
у встановленні на різних нотонос-
цах різних крапок відліку, різних 
орієнтирів. Ключ - назва ключів і 
походження їхнього накреслення. 
Універсальність запису в двох клю-
чах (басовому і скрипковому) - мо-
жливість охопити таким записом 
будь-який діапазон звуків при 
найменшій кількості різних ключів.   

10.Правопис ключів. Практикум 
запису нот на двох рядках. Пра-
вопис штилів. 

11. Історичні передумови множинності 
ключів. Повна система ключів.           

 

11.Правопис різних ключів. 
Багаторядковий запис –  

      а) копіювання; 
      б) переклад дворядкового нотно-
го запису на чотирирядковий з   

       чотирма різними ключами. 
12. Повна система запису тривалос-

тей. Основний спосіб розподілу 
тривалостей, 

 

12.Запис мелодійних фрагментів «у 
збільшенні» і «у зменшенні». 
Аналіз подібних явищ у поліфо-
нії. 

13. Переклад графічного запису мелодії 
в нотний запис загальноприйнятої 
форми. Тривалості в умовах метра. 
Поняття про розмір. Види розмірів.   

13.Визначення розміру по недоофо-
рмленому нотному запису. Осво-
єння ритмічних особливостей де-
яких пісенно-танецювальних жа-
нрів.   

 
14. Відображення структури розміру в 
нотному записі. Групування; основ-
ні правила груповання.   

14.Групування - коментований ана-
ліз художніх і навчальних 
прикладів. Виконання групу-
вання на художньому матеріалі 
і на навчальних абстрактно-
ритміч-них послідовностях. 

 
15. Розміри складні і мішані; групуван- 15.Те ж - у складних і мішаних роз-
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ня в них. Додаткові правила групу-
вання (нота з крапкою, вокальна 
музика). Виконавське групування і 
пов'язані з ним випадки парадокса-
льного запису (Скрябін, Шопен).  

мірах. Пояснювальний аналіз па-
радоксальних записів. 

 

16. Поняття про інтервал як про крок у 
мелодійному русі. Інтервал - 
відстань між сусідніми звуками 
мелодії. Вплив величини інтервалів 
на характер мелодії і на акустичні 
якості співзвуч. Практична необ-
хідність точного позначення інтер-
валів (педагогіка, музична наука, 
творча практика композиторів-
поліфони-стів). 

16.Інтервальний аналіз мелодій і 
акордів (поділ на окремі інтерва-
ли, і слухова оцінка кожного ін-
тервалу). Виявлення 
взаємозв'язку між характером 
мелодійних і акордових побудов 
і характеристиками інтервалів, 
що їх складають. Імпровізація 
поспівок з використанням 
виразних можливостей широких 
і вузьких інтервалів.  

17.Прості інтервали - ступенева і тоно-
ва величина, назви і позначення. 
Інтервали на основних ступінях зву-
коряду. Два способи визначення і 
побудови інтервалів.  

17.Визначення і побудова інтервалів. Гра з 
аркуша одноголосих мелодій з дода-
ванням до них другого голосу по циф-
ровому позначенню кожного 
інтервалу. Підбір на слух другого го-
лосу до даних мелодій і наступний 
запис знайденого двоголосся з допо-
могою нот і цифрових позначень 
інтервалів.    

18. Обернення інтервалів - виразний 
ефект, знайдений у практиці 
мішаного хору. Обернення (проти-
лежне октавне переміщення голо-
сів) як прийом розробки музичного 
матеріалу. Техніка обернення 
окремих інтервалів і її математичні 
закономірності.   

18. Тренувальні завдання з обернен-
ня інтервалів. Гра і спів двоголо-
сних зразків з октавним перемі-
щенням голосів відносно один 
одного. Пошук найбільш яскра-
вих моментів для таких перемі-
щень у даному двоголоссі. 

 
19. Складені інтервали - сутність яви-
ща, звукова характеристика, назви і 
позначення. Визначення і побудова 
складених інтервалів. Обернення 
складених інтервалів.   

19. Визначення, побудова і обернення 
складених інтервалів. Повний 
інтервальний аналіз хорових пар-
титур. Побудова, гра й ансамбле-
вий спів гармонійних послідов-
ностей, побудованих за 
цифровим позначенням інтерва-
лів на основі даної мелодії або 
баса.  

20. Енгармонізм інтервалів. Три спосо-
би енгармонічної заміни в інтерва-

20. Виконання тренувальних завдань 
на різні види енгармонічної замі-
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інтервалах.   ни в інтервалах. Енгармонізм як 

переосмислення ладової функції 
звуку. Аналіз випадків енгармо-
нізму в художніх фрагментах, і 
виявлення значення енгармо-
нізиму в кожному конкретному 
випадку.   

21.Інтервали в умовах ладу. Розв’я-
зання інтервалів.   

21. Вправи на розв’язання інтерва-
лів. Аналіз прояв закономірнос-
тей ладового розв'язання інтер-
валів в одноголосому мелодійно-
му русі. 

22. Історичні передумови виникнення 
багатоголосної вертикалі (прояв 
окремих закономірностей гармонії в 
практиці композиторів-поліфони-
стів; загальне підвищення матеріа-
льного і культурного рівня життя 
людей і виникнення, у зв'язку з цим, 
широкої практики побутового му-
зикування; паралельно – формуван-
ня нових уявлень про призначення 
музики в суспільстві і нових крите-
ріїв музично-естетичного смаку.   

22. Аналіз прикладів з поліфонічної 
літератури - виявлення в них 
гармонійної вертикалі, вибір 
аккордоподібних сполучень на 
метричних і, особливо, сильних 
долях такту; виконання отрима-
ної схеми разом з одним або кі-
лькома голосами оригіналу (мо-
жливо -ансамблем). 

 

23. Поняття про акорд. Основний вид 
акордів.   

23.Аналіз різних співзвуч і виділен-
ня з них акордів терцової струк-
тури (шляхом приведення їх до 
основного виду).  

24. Способи класифікації акордів (по 
інтервальному складу і за ладовою 
функцією). Тризвуки і їхнє 
обернення поза ладом. 

 

24.Побудова тризвуків та їх 
обернень за їхнім інтервальним 
складом; пізніше - те ж, але на 
ЕМІ (освоєння всіх обернень 
тризвуків в одній піаністичній 
позиції).   

      Практикум – визначення і побу-
дова акордів з використанням 
різних способів їхнього позна-
чення. 

25. Тризвуки і їхні обернення в умовах 
ладу - назви, позначення. Побудова 
і визначення тризвуків та їхніх 
обернень у різних тональностях.   

26.Тризвуки і їхнє обернення в 
тісному і широкому розташуван-
ні в умовах ладу - визначення і 
побудова. Два види цифрового 
запису акордів.   
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26. Функціональне значення всіх  три-         
звуків ладу. Основний порядок 
зміни функцій в акордових послі-
довностях.   

26.Повна система тризвуків у ладі. 
Поняття "функція". Основний 
порядок зміни функцій. Варіант-
ність вибору акордів у рамках 
однієї функції; найпростіші за-
вдання на розширення функ-
ціональних зон у даних послідо-
вностях і на заміну в них окре-
мих акордів іншими акордами 
тих же функцій (фактурні етюди 
як за даною гармонійною осно-
вою, так і  без неї).  

27. З'єднання тризвуків.   27.З'єднання тризвуків письмово і на 
ЕМІ (навчальні послідовності). 
Гра найпростішого акордового 
акомпанементу до пісень і танців 
(гармонійна педаль) за даними 
цифровкам. Вибір, запис у виді 
цифрової послідовності і вико-
нання синхронно з мелодією 
триголосних гармонійних схем з 
багатих за фактурою акомпане-
ментів. Спроби само-стійного 
підбору гармонійного супроводу 
до мелодій,  зокрема -  до  влас-
них.   

28. Септакорди як засіб акустичного 
ущільнення гармонії, збільшення 
гостроти і напруженості гармоній-
них тяжінь. Інтервальний склад се-
птакордів. Назви і позначення сеп-
такордів в умовах ладу і за його 
межами.   

28. Освоєння технології роботи з се-
птакордами - побудова і визна-
чення в умовах ладу і поза  його 
межами.  

 

29. Обернення септакордів.   29.Включення септакордів у навча-
льні послідовності. (Зображаль-
но-фонічні етюди в заданому 
емоційно-образному напрям-ку з 
використанням септакордів і їх-
ніх обернень, будь-яких акордо-
вих нашарувань і кластерів (ем-
піричні пошуки на слух, без тео-
ретичного усвідомлення). 

30. Розв’язання септакордів.   30.Загальні закономірності розв'я-
зання септакордів. Септакорд 
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другої ступіні, домінантовий і 
вводний - умови використання і 
правила розв'язання. Побудова 
мелодійних поспівок на основі 
самостійно складених коротких 
гармонійних оборотів (акорди 
записуються на одному нотонос-
ці, без подвоєнь, по можливості - 
в основному виді) 

* - Може бути завданням для добре 
підготовлених учнів.   

31. Значення акордів у музиці. 
 

31.Аналіз емоціоналъно-змістової 
значущості гармонії в художніх 
фрагментах музики різних стилів 
і жанрів.   

32.Національно-історичні джерела му-
зичних ладів. Лад і звукоряд. Різно-
маніття ладів. Ознаки діатонічних 
ладів. Причини загально-культурно-
го значення мажору і мінору.   

32.Аналіз прикладів національної 
музики (визначення ладової ос-
нови музики і найбільш характе-
рних для кожного ладу мелодій-
них і гармонійних оборотів.) 

33.Закономірність появи ключових зна-
ків у дієзних мажорних тональо-
стях.   

 33.Види практичних робіт з ключо-
вими знаками. 

34.Закономірність появи ключових зна-
ків у бемольних мажорних тональ-
ностях.   

34.Спрощені способи роботи з клю-
човими знаками. 

35.Мінорні тональності. Поняття про  
тональності рівнобіжні і одноіменні. 

  

35. ------------------ ”””----------------- 

36. Тональності з подвійними знаками. 
Повне квінтове коло дієзних і бе-
мольних тональностей.   

36. ------------------ ”””----------------- 

37. Гармонійний і мелодійний лади як 
результат розвитку ладу, відобра-
ження в ладовій структурі досяг-
нень музичного мислення і пошу-
ку нових виразних засобів.   

  37.Точне визначення видів ладу в 
художніх фрагментах. 

38. Виразні можливості гармонійних 
ладів – інтонаційні, інтервальні, 
гармонійні. Характерні інтервали 
гармонійних ладів.   

38.Самостійний підбір прикладів рі-
знохарактерної музики в однако-
вих ладах. Розв’язання характер-
них інтервалів (вправи й аналіз).  

39. Лади народної музики - національні 
джерела, тетрахордова структура, 
інтонаційні особливості, сфера за-

39.Аналіз прикладів музики з яск-
раво вираженими національними 
ознаками. Підбор власних при-
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стосування.   кладів з цієї теми. 

40. Пентатоніка - рання ступінь діатоні-
ки. Сфера поширення, різновиди; 
виразні можливості пентатоніки. 
Мажорна і мінорна пентатоніка - 
побудова,  роль трихордів у мело-
дійному русі, обмеженість акорди-
ки. Тембро-ритмічне багатство пе-
нтатонічної музики як засіб компе-
нсації одноголосся.      

40. Аналіз різнохарактерних зразків 
пентатонічної музики. Мелодій-
на творчість на основі пента-
тоніки (з заданою національною 
установкою і без неї).  

41.Ладова альтерація і хроматизм - 
прийоми збагачення і розвитку ла-
ду. Правопис хроматичних гам.   

41.Аналіз фрагментів, що включа-
ють альтерацію і хроматизм, і 
створення мелодійних оборотів з 
їхнім використанням.   

42. Поняття про модуляції; модуляцій-
ність як спосіб розвитку гармоній-
ного руху у великих часових мас-
штабах. Акустичний і орфографіч-
ний прояв модуляцій. Типи моду-
ляцій і методика їхнього визначен-
ня в процесі аналізу.  

42.Аналіз модуляційних явищ у фо-
ртепіанних п'єсах дитячо-
юнацького репертуару і в іншому 
технічно доступному музичному 
матеріалі. Визначення на слух 
моментів зміни тональностей при 
порівнянні реальної звучності 
твору з тональним планом, да-
ним викладачем і попередньо 
програним у виді хоральної ако-
рдової схеми.   

43. Поняття про мелодію (історично 
сформована форма виразного інто-
нування). Основні принципи побу-
дови мелодій і найбільш загальні 
закономірності мелодійного руху. 
(Доповнення й узагальнення отри-
маних практичних навичок).   

43.Слуховий аналіз мелодії - харак-
теристика її інтонаційного скла-
ду, характеру мелодійного руху і 
використаних у ній конкретних 
принципів структуруван-ня. Ро-
бота з структурними „мо-делями 
мелодій” (побудова вла-сних ме-
лодій з використанням тих же 
структурно-композицій-них 
принципів).   

44. Мелізми.   44.Розшифровка мелізмів у зразках-
фрагментах з клавірної музики 
18-го століття. Введення власних 
мелізмів у спрощену, "згладже-
ну" мелодію (матеріал для цього 
також може бути взятий з реаль-
но існуючої старовинної музи-
ки).   

45. Транспозиція – загальне поняття і 45.Виконання тренувальних завдань 
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сфера застосування.  Види транс-
позиції. Духові інструменти, що 
транспонують.  

на використання різних способів 
транспозиції. Транспозиція мело-
дій класичної вокальної музики в 
тональності, зручні для  кожного 
конкретного студента (індиві-
дуально!).   

46. Загальні правила оформлення нот-
ного запису.   

46.Зведення кількох одноголосно 
викладених партій в загально-
прийняту форму запису для фор-
тепіано, хору або оркестру.          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тематичний план 3-8 семестрів 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гармонія, 
2 курс, 3 семестр 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 
1.Поняття про гармонію (етімологія 
слова, різноманіття його зна-
чень). Гармонія як один з голов-
них виразних засобів музичного 
мистецтва. Роль гармонії в про-
фесії вчителя музики загальноос-
вітньої школи. 

2. Чотириголосний склад. Розташу-
вання акордів. Правила подвоєн-
ня звуків. Акорди повні і непов-
ні. Поняття про голосоведіння. 

 
 
 

Сольфеджіо, 
2 курс,  3 семестр 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 
1.Повторення вимог до якості спі-
ву. Поняття «акомпанемент» і 
«гармонійна підтримка». Слухо-
вий аналіз - визначення моментів 
зміни функцій. Практикум – спів 
мелодій з акордовою підтримкою.

 
2. б) Знаходження на слух у гармо-
нійній послідовності, що вико-
нується,  мелодійної лінії від 
заданого звуку в першому ако-
рді; 

    в)Слуховий аналіз тризвуків у 
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8. Гармонійний аналіз: 
а) методика аналізу; 
б) форма запису; 
в)спосіб позначення явищ, які  
ще не проходилися;  

в) підведення підсумків 
9.Практичний аналіз гармонії (ви-
тяг гармонійної схеми): 
а) цілі такої роботи; 
б) форма запису; 
в) способи відповіді на уроці; 
г) практичне застосування в 
ході уроку; 

 
10. Гармонізація мелодії хорально. 

(Попередити, що при строгому   
голосоведінні головні трудно-
щі представляє гармонізація 
стрибків, і ці правила будуть 
вводитися поступово). 

8.Гармонійний аналіз художніх 
фрагментів (визначити частоту 
зміни функцій і основні акор-
ди). 

 
 
9.а)синхронний аналіз основного  
функціонального значення 
акорду; 

      б)спів простих акордових з'єд-
нань в ансамблі; 

       в)спів хором гармонійної схе-
ми даного уривка  водночас зі 
звучанням його мелодії або 
повної фактури. 

10. Закріплення теми №9. 
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Гармонія, 
2 курс, 4 семестр 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 
I. Переміщення: переміщення 
мелодійні і гармонійні; нено-
рмативні подвоєння, поняття 
про вільний виклад гармонії; 
поняття про мелодію в широ-
кому розумінні цього слова; 
мелодії художні і навчальні; 
будова мелодій; роль неакор-
дових звуків у мелодійному 
русі; основні види неакордо-
вих звуків. 

 
 
 
 
 

Сольфеджіо, 
2 курс,  4 семестр 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 
1. Використання переміщень у ме-
лодійному русі: 
а) виявлення на слух мелодій-
ного руху по звуках акордів 
(з точним визначенням фун-
кції використаного акорду); 

б) запис мелодій, побудованих 
на широкому використанні 
переміщень. 

в) Розвиток навичок структур-
ного аналізу періоду – ви-
значення цезури, літерний 
запис форми, виділення 
ключових інтонацій, аналіз 
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нень при гармонізації періоду. 
Техніка застосування секстакор-
дів. Причина обмежень при вико-
ристанні квартсекстакордів. 
4. Поняття про гармонійну фігу-
рацію. Фігурація хоральна і 
фактурна. Роль повторів в 
утворенні фактурної фігурації. 

5. Прийоми розвитку періоду; га-
рмонійна секвенція. Розвиток 
навчальних і художніх мелодій 
шляхом самостійного додавання 
в них секвенцій, що первісно 
були в них відсутні (секвенції - 
діатонічні; підготовленим сту-
дентам дозволяються варіанти 
з використанням хроматичних 
секвенцій). 

6. Способи акустичного ущіль-

пис басового голосу   
а) у навчальній послідовності;  
б) у художньому фрагменті. 
4. Імпровізація мелодично розви-
нутого басового голосу до даної 
послідовності,  потім - до худо-
жнього фрагменту (народна пі-
сня). 

5.Слуховий аналіз акордового 
складу елементів гармонійної 
секвенції. Ескізний запис секве-
нтного руху (без точного визна-
чення обернень акордів). Спів 
багатоголосних секвенцій гру-
пою і ансамблем. 
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10. Допоміжний оборот. 
11. Секвенції з септакордами;        

секвенцакорди. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Імпровизация поспівок, які від-
бивають в мелодиці звукову 
барвистість гармонічної суб-
домінанти. 

10.Слуховий анализ допоміжного 
оборота с різним складом 
акордів. Мелодичні імпровиза-
ції на тлі прохідних і 
допоміжних оборотів з 
використанням ритмічних по-
будов, різних за сти-лем і ма-
люнком. 

11.Те ж, що і в п.10, але на мате-  
ріалі секвенцій. 

ГРА . 
1.Гра оборотів і послідовностей по 
традиційному запису. 

2.Гра акордового супроводу до 
поспівок і мелодій - результатів PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
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Гармонія, 
3 курс, 5 семестр 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

Теорія.  
1. Повторення матеріалу 4 семест-
ру. 

2. Менш вживані акорди діатоніки. 
Огляд усієї групи акордів, і їх-
ньої ролі в процесі гармоніза-
ції. Секстакорд сьомої ступіні. 

3.Фригійський оборот як прояв на-
турального мінору. Система 
тяжінь у натуральному мінорі. 
Зміни в логіці типових акордо-
вих з'єднань. Практичні умови 
застосування фригійського обо-
роту в мелодії й у басі. 

4. Відхилення - гармонійний зміст 
явища, його принципова від-

Сольфеджіо, 
3 курс, 5 семестр 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

Вокальне інтонування: 
1.Подальший розвиток почуття  
ладу (систематично). 

2.Інтонування хроматичних ступі-
ней на основі їхнього інтона-
ційного зв'язку з діатонікою. 

3.Поглиблення понять "інтонація" 
і "виразність інтонації". 

4.Формування навичок інтонуван-
ня в натуральному строї. 

5.Удосконалювання навичок дво-
голосного співу в ансамблі. 

6.Удосконалювання якості інтону-
вания двоголосся при виконан-
ні одного з голосів на фортепі-
ано (для опитування в класі за-

Примітка:  Починаючи з 5-го семестру, повний, постійний паралелізм гар-
монії і сольфеджіо дуже важко витримати, оскільки різноманіття 
форм навчальної роботи на сольфеджіо значно ширше, ніж на гармонії, 
і погодити їх дуже складно. До того ж, студенти на цей час вже здобу-
вають певні навички роботи, і необхідність в обов'язковому  твердому  
паралелізмі відпадає. Принцип паралелізму продовжує витримуватися 
тільки в загальному плані, і виявляється, головним чином, в єдності тео-
ретичного матеріалу, що  використовується на заняттях з обох дисци-
плін в рамках кожного семестру. 
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7. Визначення типу секвенції,  на-
прямку і кроку переміщення, 
точного складу ланки секвенції.         
Імпровізація секвентной розро-
бки  даної мелодії або мелодій-
ного зразку. 

ДИКТАНТ 
1.Розвиток навичок запису одно-
голосся.   
2.Двоголосні диктанти:   
а/ з утриманими звуками;   
б/ з мелодійним протирухом; 
в) з імітаціями.                     
3.Гармонійний диктант:  
а/запис цифровки до навчальної         
гармонійної послідовності (потім 
можна дати вправи на транспону-
вання цієї послідовності);   
б)те ж - з точним записом басу;     

2. Перекладання фортепіанного 
акомпанементу для баяна або ан-
самблю гітар (бас, ритм, соло). 

3. Гра гармонійних схем за гітар-
ною цифровкою. 

4. Гра по побутовій цифровці гар-
монійної схеми акомпанементу 
(водночас зі співом мелодії). 

5. Те ж - із включенням остинатного 
ритму, 

6. Те ж - з елементами фактурного 
викладу гармонії. 

7. Те ж - з мелодійним розвитком 
басового голосу. 
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г/те ж – без будь-яких попередніх 
умов. 
4.Гра без підготовки коротких 
гармонійних оборотів,  прослуха-
них у виконанні педагога. 
5.Гра акордового супроводу до   
одноголосних мелодій з підручни-
ка Островського. 
   Мелодійне мислення       
1.Створення поспівок для настро-
ювання в тональності; інтонаційне 
настроювання від заданого звука 
тонічного тризвуку. (Розгорнута 
поспівка, що включає всі  устої, 
гострі тяжіння до них і найбільш 
яскраві мелодійні ходи).    
  *Тут варто пояснити, що логіка 
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3. Створення мелодій до готової : 
     гармонії - на визначені :образні 
установки, або з використан-
ням заданих умов (ритму, роз-
міру, можливо - стилізації під 
даний мелодійний зразок).     

4. Вільне створення мелодій з ви-
значеною образно-емоційною 
спрямованістю (з наступною 
самостійною гармонізацією). 

5. Створення супутніх голосів до 
даної мелодії або гармонії 
(побудованих, по можливості, 
на самостійному мелодійному 
русі). 
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Гармонія, 
3 курс, 6 семестр 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

1.Загальне поняття про альтерації 
(вступна лекція). 
Огляд всіх можливих значень аль-
терованої ступені ("випадкового" 
знака альтерації). Поняття про ла-
дову альтерацію; можливості аль-
терацій у мажорі і мінорі. Альте-
рація в мелодії (практика: ство-
рення поспівок з альтерованими 
звуками, створення простих діато-
нічних мелодій в формі періоду з 
наступним ускладненям з допомо-
гою   альтерацій; включення аль-
терацій  з внутрішньо-функціо-
нальним хроматизмом, і без ньо-
го). 

Сольфеджіо, 
3 курс, 6 семестр 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 
1.Слуховий аналіз мелодій і пос-
півок, що містять альтеровані сту-
піні (з наступним записом). Слу-
ховий аналіз послідовностей з 
чергуванням натурального й аль-
терованого акорду (визначити фу-
нкцію і напрямок альтерації). 
2.Чергування натуральної й альте-
рованої субдомінант у складі на-
вчальних акордових послідовнос-
тей – слуховий аналіз, спів по вер-
тикалі й у багатоголосному ансам-
блі. 
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4) Неаполітанські гармонії. 
5.Інші випадки альтерації. 
6.Хроматизм - загальне поняття і 
відмінність від альтерації. Види 
хроматизму (допоміжний, прохід-
ний, т.зв. "фактурний"); побудова 
остинатно повторюваних фактур-
них комплексів з різними видами 
хроматизмів у мелодійному русі 
окремих голосів, але без альтера-
ційних змін в основному звуково-
му складі акордів. Мелодійний 
розвиток голосів гармонії з допо-
могою хроматизмів. Фактурні ва-
ріанти з хроматизмом. "Гармоній-
ний хроматизм" ("ковзаючі гармо-
нії") - видиме ускладнення за ра-
хунок хроматичного зсуву окре-
мих звукових комплексів. 

3.Слуховий аналіз послідовностей 
і акордів з DD. Спів по вертикалі 
каденцій і стандартних оборотів з 
акордами DD. Запис на слух акор-
дів DD у художній фактурі. 
4.Освоєння на слух неаполітансь-
кого секстакорду як одного з видів 
субдомінанти. Спів по вертикалі 
оборотів з неаполітанським секст-
акордом. Самостійна побудова 
акордових послідовностей з неа-
політанським секстакордом, ім-
провізація на цьому фоні мелодій-
них поспівок і їх наступний дета-
льний нотний запис. 
6.Спів хроматичних гам фрагмен-
тарно і цілком. Спів мелодій, що 
включають розвинуті хроматичні 
послідовності. Слуховий аналіз 
гармонії на тлі хроматизованого 
баса. Запис на слух фрагментів 
фортепіанних етюдів, фактура 
яких містить в собі різні  види 
хроматизму. 

7-8. Слуховий аналіз художніх 
фрагментів, запис їхньої гармонії 
у виді акордової схеми; спів цієї 
схеми по вертикалі, по запису і 
напам'ять, транспонування на сту-
пінь вгору і вниз. 
9. Ознайомлення по звукозапису і 
на фортепіано з сучасними типа-
ми звукових структур, аналіз їх по 
нотному запису, проспівування 
багатоголосно і по окремим мело-
дійним лініям водночас з фоно-
грамою або повним текстом, що 
виконується на фортепіано. 
   Примітка: При співі сучасних 
співзвуч можна використову-
вати "Тиху підказку" -
синхронне підігравання окреми-
ми студентами найбільш важ-PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
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Гармонія, 
4 курс, 7 семестр 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 
1.Повторення основних правил ді-
атоніки.               

2.Відхилення і подвійна домінан-
та. 

3.Різні види альтерацій. 
4.Модуляція (загальне поняття). 
5.Види модуляцій, їхні виразні 
можливості і ступінь складності 
їхнього виконання. 

6.Модуляція - перехід. 
7.Модуляція - співставлення. 
8. «Безпосередня» модуляція (за 
П.І.Чайковським). 

9.Повторення. 
 
 

Сольфеджіо, 
4 курс, 7 семестр 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

Інтонування: 
1.Одноголосся на усі види   труд-
нощів.  

2.Триголосся в ансамблі.    
3.Триголосся з виконанням двох 
голосів на інструменті. 

4.Ансамблева вокальна музика рі-
зної фактури в супроводі інстру-
мента. 
5.Вокальні імпровізації в даних 
гармонійних і жанрово-ритмічних 
умовах. 
6.Короткі послідовності акордів 
на усі вивчені гармонійні засоби. 
 7.Короткі модуляційні схеми за 
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сів. 
   Поняття про темброву драматур-
гію. Партитурний запис - засіб 
найбільш повного збереження 
авторського задуму. 

ГРА 
1.Діатонічні послідовності.               
2.Побутова (баянно-гітарна) циф-
ровка.                 

3.Фактурні імпровізації: 
а/ за даними цифровкам;  
б/за гармонійними періодами 
власного створення; 
у/ фактурні етюди в рамках зада-
них жанрових ознак;  
г/фактурно-інтонаційні етюди з 
заданим образним змістом. 

4.Мелодійні імпровізації з різними 

нання. 
4.Тональний план художніх фра-
гментів різної довжини. 

5.Поліритмія при сполученні двох 
голосів або голосу з 
акомпанементом. 

6.Варіанти різного гармонійного 
оформлення одного мелодій-
ного фрагмента. 

 
Диктант: 
1.Мелодії пісенно-романсового 
характеру з схематичним запи-
сом гармонії. 

2.Гармонійна послідовність з точ-
ним записом голосоведіння 
(починаючи з акорда в  зада-
ному розташуванні). 
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5.Побудова послідовностей у про-
стій тричастинній формі. 

6.Побудова фактурних етюдів по 
заданих зразках. 

7.Перекладання фортепіанної му-
зики для баяна, ансамблю баянів, 
ансамблю народних інструмен-
тів.                      

8.Перекладання фрагментів фор-
тепіанної музики з самостійним 
вибором тембрового оформлення 
і складу виконавців. 

9.Закінчені творчі завдання за вла-
сним вибором студента.                       

 Гармонія, 
4 курс, 8 семестр 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

Теоретичний матеріал. 
1. Органний пункт. 
2. Енгармонічна модуляція. 
3. Мажоро-мінорні системи. 
4.Секвенції, що модулюють (озна-
йомлювально). 

5.Елементи сучасної гармонії (роз-
виток поняття "акорд" - гармо-
нізація септакордами, колоріс-
тичне чергування гармоній, 
"складна тоніка" і т.ін.) 

 
АНАЛІЗ  
I.Поняття про цілісний аналіз 
музичних творів. 

Сольфеджіо, 
4 курс, 8 семестр 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

Інтонування. 
1.Одноголосся з різними ладо-
гармонійними і ритмічними 
труднощами (підручник Ост-
ровського, Т.2). 

2.Інтонування триголосся в анса-
мблі з ф-п. 

3.Ансамблеве інтонування гармо-
нійної схеми фрагментів худо-
жніх творів. 

4.Інтонування по вертикалі навча-
льних послідовностей відповід-
но до програми з гармонії.   

ГРА 
1. Імпровізація другого голосу до 
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а) звичайна система функцій; 
б) "стрічкове" голосоведіння,  
в) вмикання і вимикання ор-
ганного пункту. 

2. Енгармонічне переосмислення 
акордів з побудовою відповід-
ного акордового продовження. 

3. Енгармонічні модуляції при 
з'єднанні двох періодів. 

4. Характерні акордові обороти 
мажоро-мінору. 

 
 
 

СЛУХОВОИ АНАЛІЗ  
1.Окремі обороти і навчальні по-
слідовності у відповідності з 
курсом гармонії.  

2.Аналіз художніх фрагментів з 
записом і синхронною грою їх-
ньої гармонійної схеми.  

3.Оглядовий аналіз музичних тво-
рів у звукозапису. 
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Методичні коментарі до програми 
 
Пропонована програма має велику специфічність. Головним її компонентом 

є система практичних завдань, яка покладена в її основу. Звідси – особлива 
роль цих завдань, і необхідність вірного розуміння їхньої розвиваючої значу-
щості, конкретних цільових настанов кожного з них. Саме цим і викликана по-
ява даних коментарів. 

 
Примітка:   
Детальна регламентація завдань зовсім не означає обов'язкової  

вимоги використовувати тільки ці завдання, тільки цілком і тільки в 
зазначеній послідовності. Важливі, у кінцевому рахунку, не самі за-
вдання, а їхні психологічні механізми, елементи музично-творчого 
мислення, закладені в кожне з них. Якщо якийсь інший педагог пе-
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рейметься цим розумінням, він цілком може створити свою власну 
систему завдань, можливо, більш ефективну і, звичайно ж, більш 
зручну особисто для нього. 

 Нумерація в коментарях має свій порядок, що не збігається з ну-
мерацією тематичного плану. Це порозумівається тим, що в тема-
тичному  плані частина тим представляється очевидною і не пот-
ребує коментарів.  

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Перший курс 

(елементарна теорія музики + сольфеджіо) 
 

Прохання взяти до уваги: 
А)Елементарна теорія музики – це перший розділ інтегрованого курсу 

«Основи музичної мови». У тематичному плані всього курсу вона виділена 
окремо і зберігає традиційну назву з розумінь точності сприйняття усього роз-
ділу і практичних задач, що випливають з нього. 

 Елементарна теорія музики в даному контексті є не самостійною програ-
мою, що відображає теоретичний матеріал предмета, а як би методичним допо-
вненням до традиційної програми, змістовною основою якої можна вважати 
підручник І.В.Способіна6 . Не відкидаючи жоден з існуючих підручників і ні  
якою мірою не применшуючи їхнього значення, пропонована програма, як нам 
здається, відбиває підхід до теорії музики, більш оптимальний для системи му-
                                                
6 «Курс теорії музики» Л.Островського та «Елементарна теорія музики» Алексєєва и Мясоєдова як підручники, 
можливо,  більш доцільні і сучасні, але обсяг матеріалу в них практично співпадає. 
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зично-педагогічної освіти,  повніше враховує реальні професійні вимоги майбу-
тньої практичної діяльності вчителів музики. 

Б)Так звана «восьмилінійна нотація», що згадується в п.2-7, - звичайна пе-
дагогічна умовність, окремий методичний прийом. Ціль його – створення про-
блемної ситуації, яка дозволить студентам якоюсь мірою повторити процес 
винаходу сучасного нотного запису - через графічну модель ладу або звукоряду 
(на зразок болгарської «стовбиці», розгорнутої на всю ширину аркуша) перейти 
до загальноприйнятої п'ятилінійної нотації і повною мірою усвідомити її уні-
версальність. В випадку серйозної незгоди цей момент можна просто обійти.  

(Не можна не відзначити, що подібний спосіб нотації в 70-і роки пропону-
вався московським викладачем М.А.Долматовим, а зараз він практично реалі-
зований і широко впроваджений у практику в комп'ютерних музичних midi-
редакторах типу Cakewalk, режим Piano Roll, див. додаток.) 

В)Одним з головних завдань пропонованої програми було досягнення ясної 
і конкретної практичної спрямованості кожної теми, а також постійний і бага-
топлановий розвиток творчих здібностей тих, кого навчають. Ми виходили з 
переконання, що елементарна теорія музики, як своєрідна граматика, повинна 
стати для студентів ключем, що вводить їх у сферу музичної мови і відкриває 
практичну можливість все більш і більш повно виражати себе в цій сфері. 
Звідси – така деталізація практичних завдань і наполегливе підкреслення в них 
саме творчого початку.   

Г)В повному обсязі програма розрахована на умови музично-педагогічного 
училища, де більшість учнів не має ніякої спеціальної підготовки, і тому елеме-
нтарна теорія вивчається два семестри, протягом всього першого курсу. В умо-
вах вузу, де на «введення в гармонію» приділяється один семестр, частина тем, 
за розсудом педагога, може бути пропущена. Крім того, у вузі  наявність  у сту-
дентів певної підготовки і більш високий загальний рівень мислення дозволя-
ють пройти всю цю програму більш стисло, сконцентрувавши увагу на най-
більш важливих в теоретичному і практичному відношенні темах, і перенести 
значну частину практичних завдань на рівень самостійної роботи студентів.  

Д)У програмі 1-го курсу немає паралельно вибудованої програми з сольфе-
джіо. Це пояснюється надвичайною важливістю і відповідальністю першого 
етапу навчання сольфеджіо, різноманіттям існуючих підходів до методики його 
викладання і, головне, вимогою високої індивідуалізації навчального процесу, 
великою залежністю методики від реального складу, кількісної і якісної своєрі-
дності контингенту (маються на увазі вікові показники, національні відміннос-
ті, стан голосового апарата, сформованість співочих навичок, рівень попере-
дньої підготовки, тобто весь комплекс професійних характеристик континген-
ту). Рекомендувати для цього етапу якийсь єдиний підхід було б невиправда-
ною самовпевненістю, та й у принципі це навряд чи можливо.  Деякі рекомен-
дації в цьому плані, що представляються необхідними, а іноді, можливо, і обо-
в'язковими, будуть викладені нижче. 
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Елементарна теорія: 

 З першого заняття приймається як закон така педагогічна умовність: всі 
студенти в групі за своєю попередньою підготовкою рівні, у всіх теоретичні 
знання дорівнюють нулю, усе починається із самого початку. На перший по-
гляд, це може показатися втратою часу, але така міра має серйозний педагогіч-
ний сенс. По-перше, для підведення наукової бази під набір розрізнених зве-
день і навичок послідовна систематичність викладу «з азів» конче необхідна. А 
по-друге – для майбутніх вчителів вкрай важливо побачити початковий період 
навчання, і відчути його на собі. Це дуже цінно в методичному плані.  

2. На першому курсі важливо з перших занять на ділі показати студентам 
практичну важливість предмета, викликати інтерес до нього і переконати, що 
на уроках вони будуть в міру своїх можливостей займатися мистецтвом, а не 
абстрактно-теоретичними розмовами з використанням спеціальних термінів або 
літерно-цифрових обчислень. Тому вже на найпершому занятті вони повинні 
приступити до активного виконання якихось конкретних дій, прямо зв'язаних з 
теорією музики. Але, оскільки ніяких значущих зведень з теорії музики їм ще 
не повідомлялося, матеріалом перших практичних робіт стає не музика, а літе-
ратура, точніше – поезія як складова частина вокальної музики. Аналітична ро-
бота  з віршованими  текстами абсолютно доступна, посильна, об'єктивно ціка-
ва і повною мірою відповідає задачам навчання музиці. Виділення речень, фраз, 
ключових слів, метричних і логічних наголосів, максимальне проникнення у 
внутрішню мовну інтонацію  фрази і наступне порівняння її з відповідною му-
зичною інтонацією в мелодії пісні або романсу – все це у сукупності має сер-
йозне розвиваюче значення. Студенти підходять до розуміння того, як слід чи-
тати вірші; вони міцно засвоюють поняття «інтонація» як ключове для музич-
ного мистецтва, учаться відчувати емоційний зміст музичної інтонації і розумі-
ти різницю між змістом фрази словесної і фрази музичної, тобто специфіку по-
няття «зміст» у музиці. Тут же відбувається знайомство з багатозначністю му-
зичної інтонації, з можливістю її варіативного тлумачення, і тут же вперше ви-
никає проблема складності словесного, мовного опису музичних почуттів і пе-
реживань, необхідність збагачення свого словникового запасу в цьому плані.  
Елементи імпровізації, що включаються з першого уроку, також створюють 

певний позитивний настрій. Якоюсь мірою це перегукується з педагогічними 
установками К.Орфа і Г.І.Шатковського. До речі – дуже важливо з самого поча-
тку встановити в групі для подібних моментів атмосферу граничної тактов-
ності і доброзичливості. Потрібно прийняти як непорушний закон, що в цьо-
му виді роботи ані поганих, ані «невірних» рішень взагалі не може бути; бува-
ють імпровізації більш вдалі і навіть талановиті, бувають менш вдалі, але слово 
«помилкова» стосовно творчої спроби застосовувати не можна нікому. 

3. До поняття «лад» пропонується підходити, використовуючи проблемно-
пошукову ситуацію.  Студентам пропонується записати декілька, наприклад, 5 
одноголосих мелодій близького характеру (тобто в одному ладі, але це слово 
поки не вимовляється!), потім переписати їх таким чином, щоб головним зву-
ком – тонікою – став один і той самий звук. Після цього пропонується проана-
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лізувати, які зі ступіней звукоряду  (у межах октави, від тоніки до тоніки) бе-
руть участь у кожній мелодії, а які – ні. Потім відібрані звуки розташовуються 
послідовно в межах октави, і отримана конструкція порівнюється з 12-
ступенним звукорядом, у процесі чого студенти переконуються, що частина 
ступіней звукоряду в створенні цих мелодій не бере участі, причому це завжди 
– ті ж самі ступіні. Виникає перше проміжне визначення: лад – це звукоряд, пе-
ребудований для створення мелодій певного характеру. Висновок перевіряється 
на практиці. Потім від тієї ж тоніки записуються й аналізуються мелодії проти-
лежного характеру; аналіз використаних в них звуків показує, що для їхньої по-
будови потрібні трохи інші звуки звукоряду, тобто, проміжний висновок під-
тверджується. Наступний етап - виявлення інтервальної структури отриманих 
ладів, і на цій основі – друге проміжне визначення: лад – це звукоряд, що має, 
на відміну від звукоряду, визначену (нерівномірну) інтервальну побудову. І, 
нарешті, останній етап аналізу – порівнюємо 12-ступенний звукоряд з ладом, 
з'ясовуємо їхні подібністі і розходження. На цій основі формується основне ро-
боче визначення: лад – це система стійких і нестійких звуків, яка побудова-
на на основі звукоряду, має октавну структуру й об'єднана тонікою. Для 
абсолютної більшості реальних практичних випадків це визначення буде спра-
ведливим і навіть вичерпним. При завершенні цього розділу в лекційному по-
рядку варто вказати, що абсолютне визначення ладу сформулювати, очевидно, 
неможливо – занадто широким є спектр національних музичних культур, і за-
надто багато кардинальних технічних новацій принесло з собою ХХ століття. 
Лад далеко не завжди може мати октавну побудову; кількість ступіней у ладі 
може варіюватися досить широко; навіть необхідність тоніки ставиться іноді 
під сумнів. Але практичне знайомство з такими новотворами краще здійснюва-
ти не на 1-му курсі, а значно пізніше, поєднуючи для цього можливості гармо-
нії, аналізу і історії музики. 

4. Основи нотного запису також можна подавати як проблемну ситуацію – 
запропонувати групі запам'ятати з показу викладача яку-небудь просту мело-
дію, а потім запропонувати записати її, не використовуючи нотних знаків, будь-
яким способом, який прийде в голову. Далі доцільно викласти найважливіші 
факти з історії музичної писемності – хейронимия, невми, гаки, знамена (студе-
нти обов'язково самі повинні побачити і навіть замалювати деякі приклади); 
пояснити, що всі ці спроби зафіксувати музичний звук - це своєрідна ієрогліфі-
чна писемність, і що на ранніх стадіях культурного розвитку звернення до різ-
них видів ієрогліфічності і символіки взагалі характерно для людського суспі-
льства. Перший крок до лінійної нотації – поява однієї риси. До речі, це – сер-
йозний факт усвідомлення часової природи музичного мистецтва. Горизонталь-
на лінія як своєрідна шкала часу («time line») використовується практично у 
всіх видах діяльності, де час фактор часу вважається суттєвим. Подальша доро-
бка лінійної системи (збільшення кількості лінійок до 4, потім до 5) додала в 
графічний запис музики другу координату – вертикаль; завдяки їй була отрима-
на можливість точно фіксувати вертикальні відносини між звуками, використо-
вувати великий обсяг звуків і багатозвучні сполучення, накладаючи їх послідо-
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вно на шкалу часу, тобто на горизонталь. У такий спосіб система замкнулася, 
стала функціонально самодостатньою. 
Для того, щоб студенти могли наочно уявити собі еволюцію нотописання, 

доцільно практично провести їх через основні етапи цієї еволюції – запропону-
вати «намалювати» знайому мелодію «драбинкою», придумати для її запису 
приклади знамен («гаків»), пройти через 8-лінійну нотацію, і лише потім дійсно 
оцінити ту систему, що існує нині. Зробити це краще у формі своєрідної ділової 
гри. 

5. Для роботи з ручними знаками можна використовувати будь-яку з існую-
чих систем. На наш погляд, найбільш оптимальною здається система, що опи-
сана Г.Струве в його підручнику «Хорове сольфеджіо»: кисть лівої руки, роз-
ташована горизонтально, як би зображає, імітує лінійки нотного стану; вказів-
ний палець правої руки показує потрібний звук. Нижнє «до» позначається гори-
зонтальним погойдуванням вказівного пальця у відповідній зоні під лівою до-
лонею, нижнє «си» - тим же  пальцем, піднятим вертикально. Знаки альтерації 
зображуються зсувом зап'ястя правої руки відповідно вгору або вниз у той час, 
як сам палець чітко вказує звук, до якого ці зміни відносяться.  
     Перевагами цієї системи можна вважати те, що вона  
а) не вимагає запам'ятовування штучних назв типу «йо-ле-ви», або якихось осо-
бливих положень рук ; 

б)  дуже легко сприймається і передається; 
в)  легко виконується будь-яким учнем після першого ж показу; 
г)  не викликає проблем при переході до стандартного нотного запису; 
д) «ноти» на руці позначають не реальні ноти, а ступіні ладу, що представля-
ються по тональностях – до-мажор і до-мінор, тому дуже просто здійснюєть-
ся транспонування. Реальне звучання ноти «до», що задається, може бути рі-
зним. Воно задається педагогом перед початком співу чергової вправи, і всі 
інші ступіні відчуваються і відтворюються як звуки до-мажору або до-
мінору, зсунуті  на іншу висоту. По суті це – запозичена зі шкільної методи-
ки система рухливого «до», що відображається не в записі,  а з допомогою 
рук; 

е) «по руці» можна показувати не тільки одноголосся, але і двоголосся; сам 
Г.А.Струве, демонструючи роботу зі своїм хором «Піонерія», умудрявся по-
казувати навіть чотириголосся,  і діти його розуміли. 
Винятково ефективним способом активізації внутрішнього слуху може бу-

ти «повітряний диктант»: один зі студентів, задумавши самостійну поспівку-
імпровизацію, пропонує групі повторити її за ним, показуючи звуки поспівки 
ручними знаками (сам він при цьому, природно, не співє). 

Недоліком даної системи можна вважати те, що вона погано сприймається 
людьми з природним абсолютним слухом. Але такі люди зустрічаються досить 
рідко, і усі вони погано сприймають будь-який різновид відносної сольмізації. 
Грамотний педагог завжди зуміє знайти для себе зручний спосіб індивідуаліза-
ції роботи з такими учнями.  
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6. При роботі над розділом «Ритм» на заключному етапі дуже корисним 
може бути створення ритмічних партитур до добре відомих, яскравих у ритміч-
ному відношенні творів, наприклад, до «Угорських танців» Й.Брамса. Приклади  
й обґрунтування – у книзі Л.Баренбойма «Система дитячого музичного вихо-
вання К.Орфа». Виконання подібної партитури під керуванням студента водно-
час зі звучанням  оригіналу вносить у заняття яскравий емоційний момент, ак-
тивізує групу і сприяє професійному розвитку студентів, зокрема – актуалізує 
зв'язок теорії з диригуванням. 
     Примітка: Для проведення такої роботи бажано мати в класі по можливо-
сті різноманітний набір ударних інструментів. При відсутності такого 
можна використовувати «підручні засоби» - столи, стільці, стопки книг, 
папки для нот, портфелі-«дипломати» і т.ін. 
7. Тема «Метр у поетичній мові» повинна бути пророблена ретельно, із су-

путніми розмовами про типи віршування (силабічне, силабо-тонічне, «білий» 
стих, верлібр)  і про елементарну термінологію (основні типи метра, стопа, 
строфа, рима і види рим, деякі поетичні жанри – балада, ода, елегія, сонет). Усі 
ці явища прямо зв'язані з принципами формоутворення в музиці, і потреба в 
звертанні до них в процесі навчання буде виникати неодноразово. 

8. Завдання, пов'язані з необхідністю нотописання, необхідно давати по-
стійно й у достатньому обсязі. Проблема прийнятного нотного почерку існува-
ла завжди, а на даний час вона багаторазово ускладнюється бурхливим розвит-
ком копіювальної техніки і поширенням комп'ютерних музичних редакторів, 
що практично цілком позбавляють людей від необхідності ручного запису нот. 
Однак для творчої особистості і, тим більше, для вчителя музики ця навичка є 
обов'язковою, отже, і відпрацьовуванню її повинна бути приділена достатня 
увага. Найбільш типові помилки нотописання, яких варто запобігати:  
a. загальний нахил вправо (потрібно суворо дотримуватися вертикальності!);  
b. написання скрипкового ключа з правим нахилом (потрібний – ледве помітно 
вліво!);  

c. написання ключа «фа» без двокрапки навколо відповідної лінійки (він при 
цьому втрачає сенс!);  

d. перший завиток скрипкового ключа знаходиться не на місці або захоплює 
інші лінійки;  

e. «криві» штилі;  
f. «криві» акорди;  
g. положення баса не відповідає моменту вступу його акорду;  
h. не дотримуються правила правопису штилів; 
i. перенос незакінченого такту на новий рядок. 

9. У партитурних записах до загальних правил правопису додаються свої 
правила, специфічні саме для партитур:   
a. коректний запис початкової риси й аколад;  
b. дотримання вертикальності акордів по усій висоті партитури;  
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c. правопис тактових рисок (окремі на кожному рядку або загальні для групи 
споріднених голосів, і однієї аколади – при абсолютній точності усієї верти-
калі. 

10. Групування тривалостей нот відпрацьовується особливо ретельно, тому 
що це не просто зовнішні правила накреслення нот – групування, що показує 
візуально структуру музичного розміру, відображає деякі важливі закономірно-
сті музичного мислення. Воно серйозно впливає на процес читання нот і гру з 
аркуша. Тому суворе дотримання правил групування – обов'язкове; особливі 
випадки так званого «парадоксального» групування, де композитори припус-
каються навмисного порушення цих правил, розглядаються окремо, і причини 
таких порушень ретельно пояснюються.  

11. Додатки до загальних правил групування, що стосуються використан-
ня ноти з крапкою:  
a. якщо нота з крапкою менше долі й входить до складу однієї з часток такту, 
вона може бути залишена без змін;  

b. якщо нота з крапкою менше долі і входить до складу двох суміжних часток 
такту, вона обов'язково заміняється злігованими нотами;  

c. якщо нота з крапкою більше долі, знаходиться в межах одного такту і почи-
нається разом з початком однієї з часток такту, вона може бути залишена 
без змін;  

12. якщо нота з крапкою більше долі, і починається з середини однієї з часток 
такту, вона обов'язково заміняється злігованими нотами. 

13. При роботі з енгармонізмом звуків почати можна з зовнішнього фактору 
– принципової можливості по-різному записати один і той самий звук. Але на-
далі необхідно обов'язково досягти розуміння того, що енгармонізм, який вияв-
ляється в записі, є не просто нормою правопису - він відображає зміну інтона-
ційної сутності звуку і його ладової функції; часто в такий спосіб виявляє себе 
змінність функцій і модуляційність, яка на цьому базується.                                                    

14. Доповнення до енгармонізму інтервалів:  
a. при енгармонічній заміні одного зі звуків тонова величина інтервалу обов'я-
зково змінюється, а з нею змінюється і його назва, і позначення;  

b. при енгармонічній заміні в інтервалі обох звуків можуть вийти два варіанти:  
c. якщо для енгармонічної заміни обрані сусідні звуки з одного боку (обидва 
зверху або обидва знизу), весь інтервал як би зсовується на ступінь вгору або 
вниз, але його тонова величина, назва і позначення залишаються при цьому 
незмінними;  

d. якщо для заміни обрані звуки з різних боків, тонова величина інтервалу ду-
же різко змінюється, і він може перетворитися в неприпустимий (тричі збі-
льшений або зменшений, і т.ін.). 

15. У темі «Розв’язання  інтервалів» трохи особливим може бути тлумачення 
дисонансів. Як і всі інші інтервали, вони можуть бути розв'язані за ладовим 
принципом на основі природних тяжінь. Однак для секунди і її обернення (сеп-
тіми) є ще один спосіб – акустичний. Справа в тому, що історично ці інтервали 
прийшли в музичну практику з поліфонії, причому не як самостійні й офіційно 
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припустимі, а як минаючі співзвуччя, що виникають у процесі незалежного ру-
ху голосів. Так, секунда виникала при русі вниз одного з двох голосів унісону, з 
наступним рухом його ще далі і перетворенням унісону на терцію (другий го-
лос при цьому витримувався). Так само при русі від октави до сексти нижній 
голос витримувався, а верхній йшов вниз, через септиму – до сексти.  Звідси 
виникло правило: у секунді дисонуючим голосом вважається нижній, а в 
септимі – верхній. При розв'язанні дисонуючий голос обов'язково рухається на 
секунду вниз. Якщо терція або секста, що утвориться при цьому, виявляється 
стійкою - розв’язання закінчене, якщо ж ні - розв’язання продовжується, але 
вже за правилами розв'язання консонансів. Зміст акустичного розв'язання то-
чно відповідає його назві і полягає в тому, що перехід дисонансу в консонанс, 
незалежно від ступеню стійкості останнього, вже є зняттям звукової напруги і, 
отже, розв’язанням, повним або частковим. 

16. У розділі «Акорди» для підтвердження того, що явище вертикалі й акор-
дової функціональності вперше знайшло себе в практиці полифонистов, можна 
використовувати приклади з роботи Ю.Н.Тюліна «Фактура і фігурація», де він 
проводить т.зв. «скелетирование» (термінологія Ю.Н.Тюліна) деяких фуг 
Й.С.Баха, тобто виділяє їхню гармонійну схему. Для практичного закріплення 
цих навичок студентам можна запропонувати аналогічні завдання – виявити га-
рмонійну схему в тих поліфонічних творах, які вони самі грають в класі спеціа-
льного інструмента. 

17. Побудова фактурних етюдів за даною гармонією повинна                       
передбачати наступні етапи:  

a. аналіз значного кола зразків (прикладів з реальної музики);  
b. побудова фактури по заданому зразку;  
c. побудова фактури, тип і конкретне втілення якої визначаються тільки 
творчим задумом студента. 

18. Для завдань на ущільнення гармонії за допомогою септакордів акордову 
основу можна взяти з будь-яких підручників гармонії; найбільш зручним для 
цієї мети є «решебнік» Ю.Тюліна і Н.Прівано «Зразки рішення гармонійних за-
дач». 

19. У темі «Тональності з подвійними з наками» для усвідомлення логіки їх-
нього утворення студентам можна запропонувати побудувати повне квінтове 
коло мажорних тональностей (усі 12!) з допомогою знаків альтерації тільки од-
ного виду. Практичний зміст такого завдання порозумівається двома момента-
ми: 

a. Побудова такого кола теоретично і практично можлива, і це повинно бути 
перевірене на практиці. 

b. Якщо в якомусь конкретному музичному творі в ролі основної викорис-
товується тональність, що має в ключі 6 або 7 діезів, то при модуляції з 
неї навіть у тональності першого ступеню споріднення ми отримаємо то-
нальність з подвійними знаками. Для зручності роботи виконавців вони в 
таких випадках замінюються на енгармонічно рівні, але це вже не є прин-
циповим. 
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20. Тема «Альтерація і хроматизм» вдало поєднує в собі дві зовсім різні теми, 
присвячені принципово різним явищам музичної мови. Поєднує їх тільки одна 
зовнішня ознака – поява додаткових, неключових знаків альтерації. Насам-
перед тут доречно уточнити один некоректний, але традиційно загальноприй-
нятий термін. Знаки альтерації звичайно поділяються на дві категорії – ключові 
(для позначення тональності) і «випадкові» (на всі інші випадки). Але будь-
який так званий «випадковий» знак завжди позначає якесь явище музичної мо-
ви, якийсь зовсім конкретний засіб виразності. Це може бути особлива ладова 
структура, один з видів хроматизму, ладова альтерація, модуляційні явища 
(відхилення або модуляція). Але в будь-якому випадку, при будь-яких обстави-
нах ці знаки ніколи не бувають дійсно випадковими. Тому ми пропонуємо для 
них іншу назву – «неключові знаки».  

 Альтерацію і хроматизм дійсно зручно розглядати паралельно – так легше 
провести порівняння і підкреслити відмінності. Наприкінці роботи доцільно ра-
зом із групою побудувати порівняльну табличку, де принципові моменти були 
б зіставлені один з одним. Таблиця може бути, наприклад, такою: 

Ладова альтерація Хроматизм 
Явище ладо-гармонійне. Явище мелодійне 
Кількість ступіней ладу в межах 
октави в будь-який конкретний 
момент залишається незмінною. 

Кількість ступіней у межах ок-
тави збільшується. 

Інтервальна структура ладу тимча-
сово змінюється. 

Інтервальна основа ладу за-
лишається незмінною. 

Частина акордів змінює свій інтер-
вальний склад і здобуває нову зву-
кову барвистість, але при цьому 
завжди зберігає свою загальну фу-
нкціональну приналежність. 

Введення хроматизмів на ін-
тервальній структурі акордів 
не відбивається ніяк. 

 
Заняття з цієї теми варто почати з демонстрації цих явищ в музиці, і показа-

ти, як численні хроматизми можуть виникати на тлі найпростіших гармоній, а 
альтерований акорд, навіть в однині, відразу ж впливає на звукову барвистість 
гармонії. (Наприклад, пісня індійського гостя з опери «Садко» - і романс Дар-
гомижського «Я вас любив»). Потім бажано проілюструвати, по можливості 
широко, різноманітні художньо-виразні можливості хроматизму й альтерації. І 
тільки після цього можна переходити до розгляду технологічних питань. 
(Окремо можна розглянути багатоголосний хроматизм в умовах стрічкового 
голосоведіння і показати, що навіть у цих випадках нових акордів як представ-
ників конкретної функції хроматизми не утворюють.)   

Сольфеджіо: 
1. Для формування вірного ставлення до даного предмета насамперед необхід-
но встановити в навчальній групі атмосферу поважного відношення до тієї 
музики, що відтворюється на занятті. У будь-якій, навіть самій сухій техні-
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чній вправі можна знайти певну музичну красу. Тому що б ні виконувалося 
по ходу занять – треба намагатися робити все на максимально доступному 
рівні якості, тому що це – Музика. 

2. Оскільки без співу на заняттях з сольфеджіо все одно не обійтися, необхідно 
з перших днів привчити студентів до думки, що спів на сольфеджіо – це дій-
сний, повноцінний вокал  з дотриманням усіх норм подиху, звукоутворен-
ня, дикції й орфоепії. Єдине обмеження – голосність. Звук повинний бути 
природним, вільним (тобто не стримуваним), «обпертим», але без орієнту-
вання на великий зал, і, тим більше, не форсованим. Абсолютно заборонені 
форми звукоутворення – «білий» лемент і сипле наспівування напівпошеп-
ки, «на видиху» (при неповному змиканні зв'язок). 

3. Значну частину занять, особливо на початковому етапі, займає колективний 
спів усією групою. Це – хор в мініатюрі, і тому усі вимоги до хорового співу 
повинні неухильно витримуватися. Синхронність, динамічний ансамбль,  
єдність дикції і звукоутворення, злитість і вирівняність тембрів, вміння чути 
один одного, розуміння різниці між співом сольним і ансамблево-хоровим – 
все це повинно бути доведене до розуміння студентів з перших уроків, і по-
тім послідовно удосконалюватися протягом всього навчання.  

4. Зміст п.2 і 3 припускає, що викладач-теоретик сам впевнено володіє навич-
ками грамотного вокалу, репетиційної роботи з хором і мануальною дириге-
нтською технікою. Наявність цих якостей для викладача сольфеджіо пред-
ставляється обов'язковою: якщо до складу занять з сольфеджіо входять пе-
релічені види роботи, викладач зобов'язаний впевнено володіти ними, щоб 
усі компоненти заняття були професійно грамотними й ефективними. Ціл-
ком можливо, що в процесі свого професійного навчання майбутні теорети-
ки такої підготовки не отримують. Отже, все це потрібно буде форсовано 
надолужувати в режимі самовдосконалення, інакше повноцінної, якісної ро-
боти взагалі не вийде. В ідеалі було б добре проводити усю вокальну роботу 
в тісному контакті з хормейстерами і вокалістами, але на практиці це дуже 
важко, тому диригентсько-хоровий і вокальний компоненти підготовки тео-
ретик повинен культивувати і накопичувати в собі шляхом великої особистої 
праці…Примітка: Парадоксальність намальованої ситуації полягає в тому, 
що теоретик знаходиться в дуже жорстких умовах - на своїх заняттях він 
повинен проводити всі зазначені види робіт дуже швидко, чітко і конкрет-
но. У вокалістів і диригентів при індивідуальній формі занять є можливість 
ретельно і багаторазово відпрацьовувати кожну деталь тієї або іншої на-
вички, супроводжуючи це докладними словесними поясненнями. У теорети-
ка такої можливості немає,  оскільки головна мета його  уроку – не поста-
новка голосу, і він не повинен підмінювати собою ні диригентів, ні вокаліс-
тів. Але, коли незабаром він змушений звертатися до їхньої професійної 
сфери – він має робити це абсолютно грамотно і коректно. У зв'язку з цим, 
наприклад, представляється зовсім недоречним і неприйнятним слово «та-
ктування», яким користуються іноді педагоги. Може бути, воно якоюсь 
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мірою припустимо в ДМШ, але при навчанні на  професійному рівні таких 
«термінів» взагалі не повинно бути. 

5. Початковий етап занять вкрай важливий у методичному відношенні. Ні в 
якому разі він не повинен бути «квапливим», і не можна поспішно перехо-
дити до технічно складних номерів. Закладаючи основи вокальної роботи в 
групі, потрібно насамперед виховати гарне відчуття одного правильно 
сформованого звуку, що витримується досить довго. Такий звук при гарному 
тембровому насиченні викликає відчуття тонікальності ( спочатку неусвідо-
млене), а через нього – природне розуміння-відчуття тяжінь, після чого най-
важливіше поняття «лад» повноцінно засвоюється  як система тяжінь, слу-
хове явище, і тільки потім – як звукоряд з визначеною інтервальною струк-
турою. У подальшій роботі, коли тональності в ході заняття міняються до-
сить часто, це вміння – легко і швидко переорієнтуватися на нову тоніку - 
виявиться дуже корисним. 

6. Вокальний діапазон матеріалу, що виконується на заняттях, бажано хоча б 
один семестр витримувати близьким до меж примарної зони. Це дозволить  
сформувати звичку до естетично повноцінного звукоутворення з гарною те-
мбровою наповненістю. Після цього освоєну частину діапазону можна буде 
поступово розширювати, не втрачаючи при цьому  придбаних навичок і яко-
сті звуку. 

7. Не слід форсувати кількісну сторону фрагментів, що виконуються. Будь-яка 
вправа починає приносити реальну користь не тоді, коли її розучують, а тоді, 
коли вона вивчена і упевнено виконується протягом значного часу, в ре-
зультаті чого доводиться до максимально можливої якості.  З цією же ме-
тою корисно ввести в урок елемент змагання і пропонувати по черзі викона-
ти, у вигляді своєрідного конкурсу, один і той самий номер з наступним ко-
лективним обговоренням і оцінкою;  при цьому досягаються дві мети – під-
вищується якісна сторона індивідуального виконання, і формується навичка 
критичної оцінки почутого, а на основі цього розвивається така винятково 
важлива якість, як вокальний слух. 

8. Для занять з сольфеджіо часто великою проблемою стає ставлення до цієї 
дисципліни тих, кого навчають. Досить часто виникає перекручене уявлен-
ня, що цей урок служить для демонстрації індивідуальних природних 
здібностей учня, і ті студенти, у яких такі здібності є, можуть від уроку до 
уроку не робити нічого. Природно, це – груба помилка. Студентам, що 
мають попередню підготовку, на перших заняттях дійсно може  показатися 
нудно. Але практика показала, що й у них на найпростішому матеріалі 
можуть виникати серйозні труднощі. При упевненому відтворенні 
звуковисотності вони можуть дуже погано володіти вокальними навичками і 
не прагнути до їх розвитку, допускати недбалості в роботі з ритмом, взагалі 
ігнорувати емоційно-виразну сторону прикладу, який виконується. 
Прищепити їм смак і інтерес до повноцінного вокалу, сформувати звичку 
відповідально ставитися до виконання навіть найпростішої музики, навчити 
аналізувати якість виконання інших – задача педагога. Взагалі ж проблема 
«сильних» учнів – значно серйозніше. Як правило, виходить так, що 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Горемичкін А.І. Основи музичної мови.                                                                         Стр. 96   
 
но серйозніше. Як правило, виходить так, що найбільш розвиті й обдаровані 
учні (студенти) в умовах групового навчання виявляються загубленими – на 
заняттях їм нудно, вони могли б просуватися в навчанні значно швидше, але 
педагог не може приділити їм належної уваги, оскільки його робота орієнту-
ється на рівень і можливості так званих «середніх», а власно кажучи -  прос-
то слабких або недбайливих учнів, тому що офіційні неприємності у викла-
дача можуть виникнути саме через них. Щоб уникнути подібної ситуації, 
можна порекомендувати залучати сильних учнів до роботи як своїх поміч-
ників, позаштатних асистентів. Ще краще створити для них режим індивіду-
альних навантажень – запропонувати їм виконувати те ж, що і всі, але – на 
більш високому рівні складності. Можливостей для цього досить – співати 
номери в транспорті (транспонування без підготовки), самостійно створюва-
ти 2-й і 3-й голоси і виконувати їх у складі ансамблю, грати під час співу 
акордову підтримку, знаходити оригінальні тексти вправ і виконувати їх з 
авторською фактурою, можливо – мовою оригіналу, і т.ін.  

9. Менш підготовлені, так звані «слабкі» учні також вимагають уважного під-
ходу до себе. Їм потрібні не поблажливість і « режим, що не травмує,», а са-
ме увага; цілком можливо, що частина з них виявиться досить здатними, а 
розкритися відразу їм заважає звичайна ніяковість або явна несформованість 
вокальної манери. 

10. Учні, що дійсно мають  невисокий рівень обдарованості, але відрізняються 
старанням і сумлінністю, спочатку можуть спробувати виконувати всі за-
вдання тільки напам'ять. Це також не найкращий шлях: сольфеджіо – не спів 
вивченого на пам'ять репертуару, а формування навичок внутрішнього від-
чуття ладових ступіней і зв'язків між ними, на основі чого і здійснюється 
спів незнайомої музики по нотах. Навчити їх розуміти важливість цієї мети, 
показати оптимальний шлях до її досягнення – в цьому зміст роботи зі слаб-
кими і відстаючими. Але пройти саму важку в психологічному відношенні 
першу стадію роботи можна іноді і таким шляхом. 

11. Для встановлення серйозної ділової атмосфери і стабільного робочого ритму 
рекомендуємо ввести в традицію якусь стандартну, однотипну побудову по-
чаткової частини заняття. З особистого досвіду можна порекомендувати для 
нього такі елементи: 

     11.1.  Настроювання по пам'яті, без задавання тону на інструменті, з повної 
тиші - на потрібний звук, пізніше – на потрібну тональність.  

11.2. Проспівування стандартного комплексу вправ (одноголосся, акорди;  
одноголосні настроювання) можна проводити з допомогою ручних 
знаків, зручніше за все – за методом, рекомендованим Г.А.Струве; 
акордові послідовності спочатку раціональніше за все вивчити напа-
м'ять; можна пропонувати і довільне чергування акордів, при якому 
кожна група ансамблю в ході співу сама знаходить свій звук в акорді, 
що оголошений наступним, але тільки тоді в результаті вийде не по-
слідовність, а ланцюжок акордів з паузами між ними). 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Горемичкін А.І. Основи музичної мови.                                                                         Стр. 97   
 

11.3.  Спів елементів музики по ручних знаках (група довільно поділяється 
на 2-3 «партії», по руці вказується і проспівуєтся нижній звук заданого 
педагогом інтервалу або акорду, а потім по диригентському жесту ви-
кладача вся група водночас співає весь акорд, при цьому кожна «пар-
тія» точно називає свій звук). . 

11.4.   «Повітряний диктант» (педагог співає або грає окремі звуки, а учні в 
групі хором називають їх, або показують їхні назви ручними знаками). 

11.4.  Міні-диктант (коротка мелодійна фраза записується нотами після 
трьох програвань – спочатку мелодія програється двічі, потім йде за-
пис її по пам'яті, і третє програвання – для перевірки й уточнення 
зробленого запису). 

11.5.  Експрес-аналіз з письмовим записом результатів (граються дві станда-
ртні за розміром послідовності з 10 або 12 співзвуч, в одній з яких – 
інтервали, в іншій – акорди або інтервали й акорди упереміж; кожне 
співзвуччя програється 2 рази з невеликою паузою, а потім педагог 
повідомляє назву кожного співзвуччя, і учні  самі виставляють собі 
оцінки). 
        За результатами такго настроювання-розминки кожен учень 
на кожному уроці одержує по оцінці, і в такий спосіб легко вирішу-
ється проблема накопичування оцінок. Але, крім цього, багато сту-
дентів на тому ж занятті можуть одержати додатково ще по 
кілька оцінок за окремі види виконаних ними завдань. 
       *Приклад комплексного завдання для початкової частини уроку 

сольфеджіо див. у додатку..  
12. У процесі роботи над розвитком слухового сприйняття й аналізу потрібно 

прагнути якчастіше демонструвати приклади з музики, яка часто вико-
нується студентами на заняттях з виконавських дисциплін, показуючи 
в кожному прикладі його гармонійну основу і багаторазово включаючи її в 
активну роботу – проспівування басового голосу, спів всієї акордової схе-
ми одночасно з виконанням прикладу на фортепіано в авторській фактурі, 
спів акордів за вертикаллю (кожен акорд – тільки знизу верх!), запис акор-
дової схеми по пам'яті після візуального ознайомлення з нею, слуховий 
аналіз з метою визначення одного акорду, навмисно зміненого викладачем, 
і т.п. Пізніше може додатися створення самостійних мелодійних голосів, 
що грають роль хорового супроводу до інструментального зразка, і це буде 
гарним змиканням гармонії і сольфеджіо на рівні творчого застосування 
отриманих знань і навичок. 

 13.  При роботі з формування навичок слухового аналізу музики найбільше ча-
сто приходиться зіштовхуватися з фактором природних даних і зі спекуля-
тивними міркуваннями про те, що така здатність дана не усім. Не запере-
чуючи вплив природної обдарованості, рекомендуємо все-ж таки виходити 
з того, що будь-яка робота, в тому числі і така специфічна, може бути за-
своєна практично всіма, і різниця між талантом і загальнолюдськими мож-
ливостями буде, скоріше, якісною. Однак специфіка даного виду навчаль-

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Горемичкін А.І. Основи музичної мови.                                                                         Стр. 98   
 

ної діяльності дійсно дуже велика, і тому вимагає для себе певних умов. 
Спробуємо пояснити деякі з них. 
1. Насамперед потрібно привчити учнів до тиші. Відоме висловлення про 
те, що «звуки музики повинні бути загорнені в тишу, як перлини – в ок-
самит», тричі справедливе для занять з сольфеджіо. Тиша і слухова зо-
середженість забезпечують гостроту відчуття і спрямованість мислення 
на почуті звучності. 

2. Винятково корисним може бути тривале, уважне вслухування в окре-
мий зіграний акорд – від моменту його взяття (неголосного!) до повно-
го «розтаювання», «розчинення» у повній тиші. Специфіка акордового 
звучання така, що в загальній звучності акорду, поки він у такий спосіб 
загасає у просторі, по черзі як би «виходять на перший план» і стають 
чітко чутними всі окремі звуки, які складають цей акорд. Прямим, бли-
жнім результатом такої роботи повинне стати уміння проспівати будь-
який звук почутого акорду без внутрішніх слухових пошуків або інтер-
вального підстроювання. Якщо студент (учень) навчиться виконувати 
подібні завдання, це буде гарною відправною крапкою для подальшого 
розвитку його гармонійного слуху.  

3. На першому етапі педагогу необхідно  знаходити різноманітні шляхи 
для того, щоб студенти в ході виконання слухового аналізу максималь-
но включали своє мислення, специфічні розумові дії щодо аналізу й ус-
відомлення властивостей звуків і специфічних ладових тяжінь, що їм   
притаманні. Активізації такого мислення можуть допомогти деякі наві-
дні пояснення, що кожен педагог, ймовірно, знаходить і формулює по-
своєму.  От, як приклад,   деякі з них, що використовувалися нами при 
формуванні навичок визначення розрізнених акордів, узятих ізольовано 
поза ладом, у тісному розташуванні: 
a. Загальне ладове забарвлення акорду (мажорность або минорность) 
потрібно з найперших занять навчитися чути як фарбу, без інтерва-
льних «обчислень» у розумі. Для цього педагог протягом деякого ча-
су повинен регулярно пропонувати прослухувати велику кількість 
тризвуків і їхніх обернень з вимогою визначити тільки їхнє ладове 
нахилення (не конкретний вид!). При цьому відразу після визначення 
повинен пролунати той же акорд (з тією же примою), але протилеж-
ного нахилу; якщо потрібно - повторити обидва ці акорди кілька ра-
зів, щоб слухове відчуття різниці сформувалося зовсім чітко. 
Потрібно тактовно, але постійно підштовхувати учнів до того, щоб 
вони приймали рішення швидко, довіряючи  своєму першому вра-
женню, і не лякались помилитися. 

b. При сприйнятті тризвуку варто звернути увагу на два моменти. На-
самперед – «основа, устой» (прима акорду) знаходиться знизу і зву-
чить дуже твердо. Крім того, квінтовий тон, розташований зверху, 
створює відчуття дуже характерної, специфічної незавершеності, і 
починає досить чітко відчуватися найхарактерніше гармонійне тя-
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жіння – на квінту вниз, від домінанти до тоніки. (До речі, саме тому 
ми дозволили собі, хоча і з великою долею умовності,  вжити слово 
«устой» стосовно до  одного ізольованого акорду, взятого поза ла-
дом. Справа в тому, що в силу якихось психо-акустичних причин при 
сприйнятті тризвуків у мозку сприймаючого несвідомо відбувається 
своєрідне «моделювання тональності», і прима мажору або мінору 
дійсно починає сприйматися як устой. Вплив цього ефекту перевіре-
но багаторічною практикою, і можна сказати, що спрацьовує він 
практично завжди.) Додамо, що у випадку з мажорним і мінорним 
тризвуком учні з природним гарним слухом фактично відразу почи-
нають відчувати ще і характерне темброве зафарблення чистої квін-
ти, утвореної крайніми звуками. 

c. Слуховой аналіз секстакорда складається з двох моментів – визна-
чення його ладового нахилу, і визначення місця розташування прими 
(«тоніки»). Про ладове фарбування було сказано раніше. А от верхнє 
положення устою в секстаккорді відчувається абсолютно однознач-
но; воно створює відчуття своєрідної мелодійної закінченості, за-
ключної тоніки в мелодійному положенні прими. Це і можна вважати 
характернішою ознакою тісно розташованого секстакорда, і орієнту-
вати учнів на впізнавання цього ефекту в ході аналізу і визначення 
акордів.  

d.  Квартсекстакорд при сприйнятті на слух також виявляє свої харак-
терні ознаки. Насамперед, його прима знаходиться в середині акорду 
і як би замаскована – вона не відчувається ні знизу (як у тризвуку), ні 
зверху (як у секстакорда). Дуже добре відчувається верхнє положен-
ня терції, і після невеликого тренування учні будуть впізнавати його 
безпомилково. Крім того, властивість нижньої кварти, що дисонує 
навіть в умовах триголосся і тісного розташування, створює поки ще 
неусвідомлюваний, але відчутний ефект біфункціональності - верх-
ній звук (терцовий тон) квартсекстакорда виявляє прагнення до роз-
в'язання на терцію вниз, у приму, як у випадку з  D6, що учням ще не 
знайоме.  Сполучення цих двох якостей – верхнього положення тер-
ції і прихованого тяжіння верхнього звуку в приму – і робить кварт-
секстаккорд однозначно пізнаваним. 

4. Для експрес-аналізу постійно буде вимагатися конкретний, чітко 
стандартизований матеріал. Зручніше за все накопичувати такий ма-
теріал на яких-небудь однотипних, стандартних картках на зразок 
тих, які використовуються в бібліотечних каталогах. Правда, зараз 
обставини змінилися, і комп'ютер дозволяє легко сформувати бланки 
і картки будь-якого формату і структури, так що це – питання не 
принципу, а чисто зовнішньої зручності. У складі кожної картки – 
три завдання: два рядки з інтервалами й акордами для слухового ана-
лізу, і один рядок – з мелодійним уривком для міні-диктанту (див. 
додаток). Отож при складанні ланцюжка інтервалів виникає дуже 
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цікавий психологічний ефект, який необхідно враховувати. Справа в 
тому, що механізми слухового сприйняття в людей мають певну 
інерцію – кожен інтервал або акорд, що відзвучав, якийсь час має 
своєрідну «післядію»: зберігаючись підсвідомо в пам'яті учня, він 
складається з іншим, наступним співзвуччям, і в наслідок такого 
з'єднання може створити третє, нове, котре ніхто не грав, але яке 
учень реально відчуває і називає в ході аналізу. Наприклад, інтервал 
fis-a (мала терція), якщо відразу ж слідом за ним зіграти інтервал a-
cis (велику терцію), може у свідомості учня об'єднатися в один мі-
норний тризвук fis-a-cis. У підсумку учень замість великої терції 
може назвати або мінорний тризвук, або знову малу терцію, оскільки 
виникаючий ефект мінорності зіграє свою роль. Що цікаво – подібні 
помилки найчастіше роблять учні з гарними природними даними; 
можливо, що в них при виконанні таких завдань більш активно і ре-
зультативно працює музична пам'ять. Отже, співзвуччя для слухово-
го аналізу бажано підбирати таким чином, щоб прямий, безпосеред-
ній зв'язок двох сусідніх співзвуч і їх наступне акустичне об'єднання 
по можливості виключалися. 

  14. У роботі з такими багатоплановими дисциплінами, як гармонія і, особливо,  
сольфеджіо, дуже суттєву роль грає проблема планування. Потрібно, щоб 
створювані плани не були формальною відпискою для тих, що перевіря-
ють, і щоб кожен  конкретний урок знаходив у них своє реальне відобра-
ження. Цьому об'єктивно перешкоджають два серйозних фактори – прак-
тична багатоплановість дисциплін і, що випливає з цього, - різноманіття 
видів практичних робіт, практична неможливість передбачити заздалегідь 
реальні події кожного уроку на весь навчальний рік. Дуже вдалою для да-
ної ситуації формою плану є, на наш погляд, така форма, якою, зокрема, 
вже давно користуються викладачі фізвиховання.  Весь план представля-
ється як таблиця, де в першому стовбчику – за вертикаллю – перелічуються 
всі передбачувані види завдань і форми робіт. В іншій частині таблиці роз-
ташовуються вузенькі стовбці, кожен з яких відповідає одному уроку на-
вчального плану (відповідно до розкладу). Далі в кожному з цих стовпців 
при плануванні розставляються хрестики або якісь інші позначки проти 
кожного виду робіт, планованого для даного уроку – і все, робочий план на 
семестр готовий. Пізніше, вже в ході практичної педагогічної роботи, для 
кожного виду робіт, що відповідає даному уроку, підбирається  конкретний 
музичний матеріал, комплекс питань і т.ін., що оформляється як стандартні 
картки, і по закінченні уроку міститься в спеціальну картотеку. Провівши в 
такий спосіб усі заняття з предмету протягом року, ми одержимо абсолют-
но реалістичний план, кожен пункт якого буде підкріплений реальними 
дидактичними матеріалами. Картки, щоб уникнути плутанини, нумерують-
ся і розташовуються, подібно бібліотечному каталогу, по окремих рубри-
ках, кожна з яких відповідає тому або іншому виду завдань. Після цього в 
план-таблицю замість хрестиків можуть бути проставлені, за бажанням, 
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номери конкретних карток. Надалі, при повторному проходженні цього ку-
рсу з черговим потоком студентів, педагогу буде достатньо заглянути в 
план і вибрати з кожної рубрики в картотеці картки з номерами, зазначе-
ними в плані, після чого педагог буде цілком готовий до проведення уроку. 
Зрозуміло, що ця робота на перший погляд здається дуже масштабною і 
трудомісткою – так воно, напевно, і є. Але потім подібний план, підкріпле-
ний картотекою, будучи один раз ретельно зробленим, може  використову-
ватися дуже довго, і при цьому завжди буде реалістичним, конкретним, ди-
дактично забезпеченим, і може дуже легко поповнюватися.  

 
Зразок плану-таблиці: 

Номера занять 
за календарним планом 

№ Види практичних 
завдань 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Спів тетрахордів. +   +  +  +  
2 Спів гам у різних рит-
мах. 

 + +    +   

3 Спів ступіней ладу в 
довільному порядку. 

+   +   +  + 

4 Слуховой аналіз 
обернень D7. 

 + +  + +  +  

5 Спів гармонійних схем 
у триголосному ансам-
блі. 

 +  + +  +  + 

6 Одноголосий диктант. +  +  +   +  
7 Слуховой аналіз гар-
монії в худож. прикла-
дах. 

 +  + + + + + + 

8 Вокальні імпровізації 
на тлі гармонії, що ви-
конується. 

  + +  +  + + 

 
* Це – не фрагмент реального плану, а просто зразок побудови таблиці. Після 
кожного проведеного заняття його дидактичний матеріал оформляється у 
виді карток (по кожному виду роботи), номера яких вставляються в таблицю 
замість відповідних хрестиків.           
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Коментарі до планів 2-го – 4-го курсів. 

Гармонія, 3-й семестр. 
1. На 1-м курсі в ході освоєння елементарної теорії музики відбувалося  фраг-
ментарне звертання до проблем гармонії, обумовлене змістом конкретних 
тем і логікою самого предмета.7  На другому курсі, при повному переклю-
ченні уваги студентів саме на гармонію, необхідно підтримувати на заняттях 

                                                
7 Чесно кажучи, чітко розмежувати предметну сферу гармонії й елементарної теорії практично неможливо.  Усі 
теми, зв'язані з акордами, є, по суті, частиною гармонії; те ж можна сказати і про альтерацію і модуляції. Навіть 
матеріал про структуру ладу і ладових тяжінь прямо відноситься до гармонії, тому що на ньому базується вся 
функціональна система акордів.  Це ще раз підтверджує доцільність інтеграції даних дисциплін в єдиний  на-
вчальний курс. 
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високий тонус професійного спілкування, щоб понятійний і термінологічний 
апарат, сформований на 1-му курсі, постійно використовувався в ході занять. 
Тільки за такою умовою він буде поповнюватися, розвиватися і перетворю-
ватися на звичний інструментарій професійного мислення, а не забувати-
ся, як це нерідко буває. 

2. Перше заняття, звичайно, лекційне, багато в чому перегукується з першим 
заняттям 1-го курсу.  Його задача – зацікавити предметом,  показати захоп-
ливість процесу творчості, привести яскраві, переконливі приклади практич-
ного застосування гармонії в шкільній роботі. Добре, якщо це будуть зразки 
студентських робіт минулих років; ще краще, якщо деякі з них представля-
тимуть самі автори - студенти-старшокурсники.  

3. Вимога вводити відразу всі тризвуки і знайомити відразу з усіма основними 
правилами голосоведіння (краще сказати – нормами!) представляється обо-
в'язковою. Ставлячи перед студентами задачу самім створювати музику, не-
обхідно ознайомити їх з «інструментарієм», з доступними для них засобами 
й операціями. І відразу ж потрібно пояснити, що гармонійний рух – це без-
перервний потік  емоційних напружень і розслаблень (або імпульсів до руху 
і наступного гальмування), який має свою динаміку, тобто хвилю підйомів і 
спадів, яка розгортається в часі, і свою кульмінацію. Засновано все це на 
внутрішньо-ладових тяжіннях як природній і найважливішій властивості 
ступеней ладу. При об'єднанні декількох ступеней в єдиний акордовий ком-
плекс ці тяжіння підсилюються, стають більш діючими. Крім того,  в акор-
дах виявляються нові властивості: 
a. Виявляються специфічно гармонійні тяжіння, що діють не між сусідніми 
ступінями, а на відстані, наприклад,  D – T    і протилежне йому за зна-
ченням T – S. (Нагадаємо, що в межах гами V ступінь або D вважається 
стійкою; в одноголосій мелодії тяжіння від V ступені до I відчувається 
вже зовсім чітко; у гармонійній тканині воно стає найбільш яскравим і 
основним.) 

b. В багатоголосному звуковому комплексі за рахунок злиття і взаємодії га-
рмонік (обертонів) кожного звуку, що входить в акорд, утворюється но-
вий своєрідний тембр, що вносить у гармонію барвистий компонент.  І   
ставлення до гармонії не тільки як до системи функцій, але і як до звуко-
вої фарби потрібно формувати з самого початку і розвивати протягом 
всього терміну навчання. 

4. На початковому етапі занять після ознайомлення з системою основних фун-
кцій (T – S – D) у студентів  при спробі створити власну послідовність вини-
кає відчуття безвихідності – що можна зробити з трьох акордів? Для подо-
лання цього відчуття потрібно пояснити, що гармонія в рамках періоду має 
свої закономірності розгортання у часі.  Як і в вербальній мові, у чергуванні 
гармонійних функцій виявляються такі якості, як структурність і ритміч-
ність; аналогічно стопі у віршованій мові, слух виділяє в музиці  повторю-
вані ланки – фрази і мотиви. Показова навіть сама подібність термінів «фра-
за» і «речення». І в закінченій музичній побудові існує логіка  чергування 
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фраз, у тому числі – прямих або трохи змінених повторень. Для демонстрації 
можна показати який-небудь музичний фрагмент у формі періоду з яскраво 
вираженою мелодійною лінією, і порівняти його зі словесною фразою з пи-
тальним і стверджувальним реченнями – аналогія буде очевидною. (Безумо-
вно, все це певною мірою – спрощення і наближення. Однак вони не супере-
чать істині і дозволяють перевести педагогічне спілкування на уроці гармо-
нії в площину явищ і понять, добре знайомих студентам і близьких до їх рів-
ня мислення.) 

5. З'єднання тризвуків відразу ж після теоретичного пояснення і показу потріб-
но відпрацьовувати на клавіатурі (фортепіано або ЕМІ) . Рекомендуємо 
для такої гри використовувати тісне розташування акордів (три звука – у 
правій руці, і басовий голос – у лівої, можна – з октавним подвоєнням), і по-
чаткову тоніку брати в мелодійному положенні терції.  Це забезпечить гарне 
засвоєння навички і чітке усвідомлення технології «шкільних» з'єднань; крім 
того, така фактура найбільш близька до стандартних, типових зразків роман-
сових акомпанементів. До інших видів мелодійного положення можна буде 
звертатися дещо пізніше, коли основне відчуття акордової «хватки» і паль-
цевого зчеплення акордів буде вже вироблене.  

6. Гармонізація баса дається раніше, ніж гармонізація мелодії, оскільки в цьо-
му разі зі студентів знімається задача визначення функцій і вибору акордів. 
Але при цьому значну частину завдань слід доповнювати вимогою додати до 
отриманої гармонії мелодійний голос (один або декілька). Робиться це з 
таких міркувань: 
a. Студенти повинні розвивати й удосконалювати навички мелодійної твор-
чості, початок якої було покладено на 1-му курсі. 

b. Студенти повинні з перших кроків в освоєнні гармонії відчути органічну 
єдність мелодії і гармонії, зрозуміти і переконатися, що одне випливає з 
іншого й одне від іншого  залежить. 

c. Студенти повинні усвідомити, що одному акорду в гармонійній послідов-
ності-основі може відповідати не один, а кілька звуків, які можуть бути 
не тільки повторюваними, і не тільки акордовими. Музика розвивається у 
часі. Кожен акорд як представник своєї функції має певний часовий прос-
тір, свою часову зону, в рамках якої мелодійна лінія може розвиватися 
найрізноманітнішими способами. Щоб допомогти в цьому випадку сту-
дентам активізувати свою мелодійну винахідливість, можна перед почат-
ком твору мелодій запропонувати їм на вибір кілька стимулюючих підка-
зок. Це можуть бути якісь конкретні ритмо-формули, словесні емоційні 
або жанрові установки (напр., «у характері болеро»), побажання витри-
мувати тотожність або контрастність мелодійних фраз, використовувати 
конкретні мелодійні зразки. Таким шляхом студенти, крім технічних на-
вичок, будуть набирати надзвичайно корисний особистий досвід музич-
но-творчої роботи, увесь час знаходячись як би на межі традиційного 
академічного навчання і живої музичної творчості.  
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7. Міркуючи над способами з'єднання акордів у гармонійній послідовності, 
студенти неминуче приходять до дійсного розуміння слова «голосове-
діння». Парадоксальність цього терміна полягає в тому, що користуються 
їм практично всі музиканти, а точної, коректної загальноприйнятої дефі-
ніції він не має. Навіть визначення з музичної енциклопедії (т.1, 
стор.1039) не представляється цілком переконливим: «Голосоведіння – 
рух окремого голосу і всіх голосів разом у багатоголосному музично-
му творі при переході від одного сполучення звуків до іншого; інакше 
кажучи – загальний принцип розвитку мелодійних ліній (голосів), з 
яких складається музична тканина твору». Крім загальної пухлості і 
недостатньої конкретності дефініції в цілому, тут проглядається навіть 
фактична неточність: поняття «голосоведіння» може бути застосовано не 
тільки до багатоголосся, але і до одноголосся, як характеристика мело-
дійної лінії одноголосого твору. Якщо спробувати підійти до цього по-
няття не з позицій навчального процесу, а як до елемента мистецтва, вар-
то визнати, що цей термін може використовуватися в двох значеннях – 
вузькому і широкому. Перше, технологічне, можна сформулювати так: 
«Голосоведіння – це технологія організації спільного руху голосів гар-
монійної тканини,  який характеризується напрямком руху кожного з 
них  (пряме, протилежне, непряме).» Друге визначення носить більш 
загальний характер, наближаючи якоюсь мірою до філософії й естетики: 
«Голосоведіння – це мистецтво побудови взаємозв'язаних мелодійних 
ліній, що звучать логічно і природно, у кожному окремому голосі 
створюваної гармонійної тканини».  І якщо визнати, що голосоведіння 
– це мистецтво,  потрібно і ставлення студентів до нього формувати теж 
як ставлення до мистецтва, а не тільки до точності дотримання правил і 
заборон. І, як у будь-якому мистецтві, студент проходить в даній сфері 
через три етапи – засвоєння первісних навичок, доросле усвідомлене уч-
нівство («наближення» до творчості), і – майстерність, тобто реальну му-
зичну творчість, що має практичні зв'язки з життям.  Чи всі студенти під-
німуться до третього рівня – невідомо, але відноситися до студентської 
творчості зневажливо не можна: у будь-якій групі, у будь-якому потоці 
може виявитися один або декілька дійсно талановитих студентів, і ці за-
няття можуть стати для них відмінним стартовим стрибком. Не помічати 
таких студентів у загальній масі і не надавати їм вчасно посильної допо-
моги – непрощенна педагогічна помилка.  

8. З перших завдань з гармонійного аналізу треба акцентувати увагу на то-
му, що суть аналізу – не у визначенні назви кожного акорду. Це – усього 
лише підготовчий етап, після якого тільки і може початися дійсний 
аналіз.  Мета аналізу – пояснити художню (а пізніше – і формотвор-
ну) роль гармонії в даному творі або фрагменті, своєрідність підбору 
гармонійних засобів і способи їхнього використання. На початковому 
етапі студенти ще не готові до обговорення подібних питань, тому їм мо-
жна запропонувати визначити частоту гармонійної пульсації (ритм гар-
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монійних змін) і акордовий склад каденцій, а також виявити (якщо вони 
є) своєрідні гармонійні обороти серед так званих «загальних форм руху». 
У будь-якому випадку слідом за визначенням назви акордів повинен по-
чинатися активний процес осмислення - чому вони такі, і що з цього 
випливає? 

9. «Практичний аналіз гармонії» - поняття, введене нами спеціально для да-
ної програми; дуже важко визначити цей спосіб роботи якимись іншими 
словами. Зміст його полягає в тому, що студенти освоюють надзвичайно 
корисну навичку – зводити будь-яку найскладнішу фактуру до ланцюжка 
три-чотириголосних акордів, взятих у тісному розташуванні й об'єднаних 
у послідовність шляхом найпростіших, гранично плавних з'єднань. На 
відміну від теоретичного аналізу, що виконується письмово, ця робота 
робиться безпосередньо на фортепіано, бажано – без якоїсь підготовки, як 
читання з листа, або після невеликого перегляду нот очима. Оскільки ко-
жна гармонія в реальній музиці супроводжує якусь мелодію і породжена 
нею, необхідно, щоб і схема цієї гармонії звучала невідривно від мелодії, 
тобто студент, граючи схему, повинен якось відтворювати і мелодію. 
Щоб ця робота не занадто залежала від рівня піаністичної підготовки 
студентів, припускається робити це завдання удвох і навіть утрьох. У цих 
випадках студент, що виконує аналіз, грає тільки гармонійну схему (мож-
ливо – з одночасним називанням акордів або хоча б функцій); другий у 
той же час може співати або грати мелодію, третій (за бажанням) – грати 
бас. Природно, при цьому прекрасно розвиваються ансамблеві навички. 
Але найважливішим стає інтерес студентів до роботи один одного, і звич-
ка до колективного входження в музикування.  

10. При переході до гармонізації мелодій варто ввести обов'язкове правило – 
до початку виконання гармонізації зробити максимально ретельний по-
передній аналіз мелодії. Студенти повинні вміти, переглядаючи мелодію 
очима, упевнено визначати в ній усі моменти гармонізації, які можна 
вважати стандартними - переміщення, каденції, прохідні і допоміжні обо-
роти, пізніше – відхилення й альтерації.  Візуально визначаються межі 
кожного з таких епізодів (як правило, не менш 3-х акордів) і їх функціо-
нальний, а іноді і конкретно-акордовий склад. Потім, аналізуючи рух 
мелодійного голосу, варто виділити усі стрибки і, спираючи на це, намі-
тити всі моменти зміни розташування акордів. Як наслідок, виявляється, 
що практично усі функції в запропонованому завданні вже розставлені, за 
винятком 4-5 звуків, функціональна приналежність яких, з урахуванням 
оточення, також проглядається досить ясно. Після цього сам процес гар-
монізації повинен проходити дуже швидко, впевнено і розцінюватися 
студентами як чисто технічний момент, який  легко здійснюється при га-
рному знанні правил. Без такої навички процес виконання кожної наступ-
ної гармонізації буде перетворюватися для студентів у своєрідне розгаду-
вання кросворда, і виконуватися недозволено повільно і невпевнено.   
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Сольфеджіо, 3-й семестр. 

1. З'єднання будь-якого звуку одного акорду з одним зі звуків наступного 
акорду даної послідовності – перший крок до розвитку навичок вокальної 
імпровізації. Така форма роботи вводиться дуже поступово, щоб у студе-
нтів залишалося відчуття легкості її виконання. Спочатку для цього да-
ються вправи-поспівки з 3-5 акордів, потім – фрази, речення, і, нарешті, - 
повний, закінчений період. В плані голосоведіння на першому етапі про-
понується знаходити голосом найближчий звук наступного акорду. По-
тім рекомендується стрибкоподібний мелодійний хід (переміщення) з на-
ступним плавним заповненням. Далі практично застосовуються знання 
про структуру мелодійного періоду - вокальна імпровізація виконується в 
масштабах повного періоду з використанням  традиційних принципів 
структурування. Ще пізніше можна пропонувати різні типи звуковедіння 
(кантиленність, переривчастість, речитативність), і в завершення – колек-
тивну імпровізацію з попереднім розподілом «ролей» кожного голосу в 
ансамблі, що виникає. Таким чином, перелічені навичкі, поступово 
ускладнюючись, можуть використовуватися протягом всього навчання. 
Однак перший крок можна вважати вирішальним: вийде він – тоді буде 
виходити і все інше. 

2. При визначенні акордів на слух на першому етапі переважніше викорис-
товувати широке розташування, оскільки в ньому  легше відчувається ба-
совий голос  (в силу своєї тембрової насиченості і  віддаленості від інших 
голосів). 

3. На початковому етапі слухового аналізу акордів студенти дуже часто ви-
користовують механізми мелодійного слухання – намагаються думкою 
моделювати лад, знаходять тонічні звуки, через внутрішнє проспівування 
«обчислюють» інтервали. Це природно, тому що на першому курсі дуже 
багато уваги приділялося саме роботі з інтервалами, а в ДМШ слуховий 
розвиток дітей на цьому, за звичаєм, і закінчується. Для того, щоб форму-
вався саме гармонійний слух, потрібно із самого початку звертати увагу 
на ладову функціональність, функціональну належність акордів, потім – 
на їх специфічну звукову барвистість. Про точне визначення акордів 
(ступінь-приму, і, тим більше, конкретне обернення) можна починати го-
ворити пізніше, коли в роботу буде включатися зручний і  благодатний 
саме для цього музичний матеріал.  

4. Спів послідовностей за вертикаллю розвиває професійну музичну па-
м'ять, формує уміння тримати в пам'яті весь звуковий комплекс кожного 
акорду і відтворювати будь-який акордовий звук прямо, безпосередньо, 
без інтервального підходу до нього. Крім того, формується дуже корисна 
хормейстерська навичка - октавний зсув або транспонування окремих 
звуків. Небажано співати вертикаль «хвилеподібно», тобто звуки одного 
акорду - знизу вгору, наступного – зверху вниз. Набагато доцільніше спі-
вати будь-який акорд тільки знизу вгору. По-перше, це відповідає логіці 
побудови акордів і нормам читання акордів у процесі гри. По-друге – фо-
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рмується звичка пам'ятати звук кожного голосу до моменту його перехо-
ду в іншій; при цьому починають відчуватися тяжіння на відстані, сту-
дент починає сприймати не звуки окремих акордів, а голосоведіння. Зго-
дом, при зустрічі з поліфонією, він легко побачить і усвідомить слухом 
так зване «приховане» голосоведіння, яке використовується в поліфоніч-
ній музиці досить часто. 

5. Гармонійний аналіз повнотекстових художніх фрагментів покликаний 
збити звичну учнівську орієнтацію на роботу слуху тільки в умовах на-
вчальних послідовностей. Крім того, художня фактура змушує менше 
«прив'язуватися» слухом до мелодійної лінії баса, і більше звертати увагу 
на функціональний фонізм, характерну звукову забарвленість окремих 
функцій. 

6. Сінхронний гармонійний аналіз, тобто визначення функцій водночас з 
музикою, що виконується, – дуже складна навичка, що повинна розгляда-
тися як одна з кінцевих цілей усієї слухової підготовки музиканта. На по-
чатковому етапі його розвитку потрібно дотримуватися двох моментів:  
 досить довго використовувати музичні приклади тільки із самими 
найпростішими функціями, які легко почути (для цього підходять «Ба-
гатели» Бетховена, маленькі танці Моцарта, вальси Шуберта, п'єси на 
зразок «Альпійської пастушки» Россіні і т.п.);  

 ні в якому разі не вважати навички такого аналізу привілеєю особливо 
обдарованих – на перших же заняттях у своїй здатності відчути звуко-
барвну природу гармонійної функції повинен переконатися практично 
кожен зі студентів групи. 

7. Терцові ряди тризвуків (наприклад, VI – IV – II) у даній програмі покли-
кані конкретизувати в слуховому плані поняття «функція», «функціона-
льна група», і продемонструвати саму можливість гармонійного розвитку 
в межах однієї функції. При хоровому проспівуванні ланцюжка таких 
акордів дуже добре виявляється і запам'ятовується  їхня звукова 
забарвленість. 

Гармонія, 4-й семестр. 
1. Переміщення – тема, що часто розглядається як чисто технічна; деяке по-
жвавлення фактури завдань з допомогою переміщень допускається тільки в 
рамках строгого чотириголосся хорального типу. Насправді переміщення, 
імовірно, - один з найефектніших способів побудови насиченої, художньо 
виразної фактури. Причому це відноситься не тільки до багатоголосної зву-
кової тканини супроводу, але насамперед – до мелодії. Якщо звернутися до 
класичної спадщини (бароко і віденська класика), то там приклади мелодій, 
цілком або частково заснованих на русі по акордових звуках, можна знайти 
практично в кожному творі. У  зв'язку з цим ми ввели висловлення «мело-
дійне переміщення». У даному контексті воно позначає тільки одне – рух 
мелодії  або її ключової інтонації по звуках того або іншого акорду (стан са-
мого акорду при цьому несуттєвий – він може пульсувати, утворювати яку-
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небудь фігурацію або ж взагалі залишатися на місці як гармонійна педаль).  
У більшості випадків такі переміщення оформляються як стрибки на квінту, 
сексту або октаву (хоча, звичайно ж, можливий і крок на терцію), тому в хо-
ді занять припустиме формулювання «стрибок-переміщення». У ході прак-
тичного освоєння цієї теми студенти при створенні власних інтонацій нав-
чаються використовувати стрибок-переміщення  як основне мелодійне зерно 
майбутньої мелодії, і усвідомлюють як закономірність, що стрибок в одному 
напрямку найчастіше врівноважується наступним плавним (але не обов'яз-
ково поступеневим!) рухом у зворотній  бік.     

2. Звичайне переміщення навіть у хоральному викладі утворює легко поміту 
гармонійну фігурацію. Це складає сприятливі умови для початку роботи по 
створенню художньої фактури. Насамперед варто запропонувати студентам  
для аналізу велику добірку реальних прикладів музики з різноманітною фак-
турою, і показати, яким способом з чотириголосної акордової основи 
утворюється художня фактура. Потім можна давати завдання по створенню 
фактурних етюдів за даними зразкам. Гармонійна основа етюдів може бути 
як запозиченою, так і власною. 

3. Теми «Переміщення акордів» і «Обернення акордів» у сукупності складають 
теоретичну основу одного з основних засобів виразності – гармонійної фігу-
рації. По суті, якщо не брати до уваги особливу значущість басового голосу, 
обернення акордів можна вважати різновидом переміщення.  Що ж стосу-
ється власне обернень, то вони самі по собі, завдяки однаковості звукового 
складу з вихідним тризвуком, нової звукової фарби з  якоюсь характерною 
ладовою орієнтацією не утворюють. У строгому чотириголоссі їхню роль 
можна вважати суто технічною, і зводиться вона до двох моментів - мелоди-
зації баса і гармонізації стрибків. Нові можливості мелодизації баса пороз-
уміваються тим, що на ранніх стадіях вивчення гармонії, коли в роботу 
включаються тільки тризвуки головних ступіней, у басовому голосі викори-
стовуються лише три ступіні ладу – I, IV і V. Після включення секстакордів 
(навіть тільки тих же трьох ступіней!) з'являється можливість використову-
вати в басу ще три ступіні -  III, VI  і VII. Таким чином, у басовому голосі 
починають використовуватися 6 ступіней з 7, тобто практично всі звуки га-
ми. З'являється можливість включати в лінію баса яскраві мелодійні ходи 
(напр., III – VII униз, або I – VI нагору) , що несуть у собі чітко чутний ім-
пульс до подальшого активного мелодійного руху. Крім того, секундові ходи 
баса при з'єднанні тризвуку з секстакордом іншої ступіні додають усьому 
з'єднанню відчуття особливої плавності і плинності голосів, що також ство-
рює ефект послідовного гармонійного розвитку. Гармонізація стрибків при 
використанні секстакордів також характерна двома моментами. По-перше,  
при переміщенні секстакорда легко гармонізується (або, навпаки, планується 
для верхнього голосу) навіть октавний стрибок – достатньо унісонне подво-
єння в двох верхніх голосах змінити на октавне. По-друге, при з'єднанні три-
звуку із секстакордом підкреслена активність, «неплавність» стрибка у верх-
ньому голосі добре компенсується гранично плавним рухом всіх інших го-
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лосів, і насамперед – баса, і в результаті загальне враження логічної плавно-
сті голосоведіння зберігається. При освоєнні цієї теми може бути дуже ко-
рисним таке завдання: доповнити найпростішу гармонійну послідовність 
новим басовим голосом з використанням у ньому терцових тонів наявних 
тризвуків (можлива побудова декількох варіантів такого голосу). Трохи піз-
ніше можна повернутися до цих робіт і закінчити таку гармонізацію, вибу-
дувавши над кожним терцовим тоном відповідний йому секстакорд. 

4. Тема «Гармонійна фігурація» своєрідна тим, що в теоретичному плані вона, 
на перший погляд, дуже проста, але можливості її творчого втілення надзви-
чайно різноманітні. Тому рекомендується пропонувати студентам для аналі-
зу максимально велику кількість всіляких зразків фигураційної фактури, по-
яснюючи, де маються відступи від «строгої» фігурації, чому вони припусти-
мі і як впливають на музичну образність. Як закріплення можна пропонувати 
відтворити по пам'яті аналогічну фактуру з тими ж прийомами викладу, але      
в іншій тональності і, можливо, із власним плануванням фактурної ланки   
(ячейки). Більш складний варіант – запропонувати побудувати фактурні зра-
зки супроводу до різних куплетів пісні або романсу. Природно, усі такі за-
вдання оформляються у виді повноцінного нотного запису й обов'язково 
програються на занятті. 

5. Тема «Секвенції» звичайно розглядається як явище гармонійне. Не запере-
чуючи можливість такого підходу в рамках занять з гармонії, хочеться все ж 
таки звернути увагу на те, що в принципі секвенція - явище сугубо мелодій-
не. Секвенція виникла в ранньо-християнській монодії як засіб розширення 
(розвитку) мелодії; потім, продовжуючи залишатися одноголосною, сформу-
валася як своєрідний жанр, різновид тропу. Включена в загальний хід розви-
тку європейської музики, секвенція отримала багатоголосся, а з ним – і від-
повідне гармонійне оформлення, залишаючись все-таки в своїй основі яви-
щем суто мелодійним. Однак як елемент композиторського мислення вона 
була і залишається специфічним композиційним засобом, що забезпечує 
ефект розвитку музичної тканини. Вона може входити до складу основної 
структури періоду, але дуже часто стає засобом для його розширення, подо-
лання «квадратності», створення кульмінаційних наростань або, навпаки, 
фінальних згасань звучності. Тому ми думаємо, що для щирого розуміння 
призначення і можливостей секвенцій доцільно починати їхнє вивчення з 
одноголосся. І тут знов-таки виділяються два аспекти: а)секвенція як формо-
творний елемент у складі стандартного мелодійного періоду (напр., арія Же-
рмона, оп. «Ріголетто» Дж.Верді); б)секвенція як елемент розвитку, що змі-
нює структуру мелодійного періоду  (напр., романс Поліни, оп. «Пікова да-
ма» П.І.Чайковського).8  Обидва випадки секвенції повинні бути відпрацьо-
вані у серії практичних завдань. В першому випадку це – створення мело-
дійного періоду, на матеріалі якого засвоюються такі важливі поняття, як ло-

                                                
8 Взагалі приклади різноманітніших секвенцій можна знайти у творчості будь-якого композитора, але для Чай-
ковського цей прийом найбільш характерний; він є його своєрідною «візитною карткою» і може бути знайде-
ний практично в будь-якому з його творів, від «Дитячого альбому» до опер і симфоній. 
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гіка повторів, «вмикання» і «вимикання» секвенцій. В другому – включення 
секвенції в мелодію, де вона спочатку була відсутня. Тут неминуче виникає 
важко подоланий психологічний  рубіж: студентам вкрай складно відійти від 
авторського варіанта, що майстерно вибудований, чітко скомпонований і га-
рно звучить. Будь-яке включення своїх доповнень при першому показі 
сприймається як порушення, далеке для даної музики і естетично чужорідне. 
Щоб зруйнувати цей стереотип, потрібно показати кілька прикладів подібної 
розробки в музиці відомих композиторів, а потім педагог повинен сам взяти 
яку-небудь відому мелодію, програти її в оригіналі, а потім повторити, вста-
вивши в неї власну секвенцію. Пізніше, після освоєння секвенцій в одного-
лоссі, можна переходити до особливостей їхньої гармонізації.    

6. Поняття «ущільнення гармонії» можна розуміти подвійно. У будь-якому ви-
падку воно досягається за рахунок збільшення кількості звуків у складі ако-
рду (не плутати з подвоєннями!). Якщо до тризвуку, згідно терцовій логіці 
побудови акордів, додавати нові звуки (септиму, нону, дуодециму), можна 
одержати акорди з тією же функціональною спрямованістю, але з іншими 
властивостями – більш функціонально напружені, специфічно пофарбовані й 
в акустичному відношенні більш щільні. В строгому чотириголоссі вони, 
звичайно, будуть представлені в неповному виді; в умовах розвитої фактури 
можна буде використати повний звуковий склад і навіть подвоєння (точніше 
- дублювання). Практика показує, що в побудовах хорального типу звуки, 
що утворять септиму, особливо велику, краще розводити по різні боки окта-
ви, причому прима повинна розташовуватися нижче, ніж септима. Завдяки 
цьому загальне звучання акорду стає зм'якшеним, і не виникає особливих 
проблем з голосоведінням. Якщо ж створюється розвинута фактура з конк-
ретним рухо-образним змістом – ці поради можна не враховувати. (В даному 
контексті  хочеться висловити одне зауваження: не слід плутати функціона-
льно-барвисте ущільнення акордів з насиченням звучності за рахунок дуб-
лювання. Велика, багатошарова «рахманіновська» фактура, що має дуже яр-
ку, характерну барвистість, може бути отримана за рахунок подвійного і по-
трійного дублювання, утворення «стовщених» звукових ліній, що нагадують 
стрічкове голосоведіння. При цьому колорістичне багатство звучності дося-
гається не за рахунок відновлення або збільшення звукового складу акордів, 
а за рахунок нашарування обертонів, педалювання, і утворена звучність ви-
ходить темброво насиченою, але функціонально – дуже ясною і прозорою.   

7. Акустичне ущільнення звучності може досягатися не тільки за рахунок 
ускладнення звукового складу акордів, але і за рахунок використання так 
званих додаткових або впроваджених тонів. При першому знайомстві з цим 
виразним засобом можна показати, що подібний ефект може виникнути й у 
рамках традиційного функціонального мислення; наприклад, при перемі-
щенні звуків нонаккорда в тісному розташуванні утворюються кластеропо-
дібні сполучення з чотирьох звуків поспіль. Надалі ступінь освоєння цих за-
собів буде цілком  залежати від зацікавленості педагога і від наявності гар-
ного ілюстративного матеріалу.  
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8. Освоєння стандартних гармонійних оборотів (допоміжний і прохідний, піз-
ніше – фригійські і неаполітанські гармонії) повинне показати студентам по-
тенційне образно-виразне багатство цих простих побудов і різноманіття їх-
нього втілення в реальній  музиці, яка має безумовну художню цінність. 
Прикладів тому – безліч; самими очевидними і доступними можуть бути п'є-
си П.И.Чайковського з «Часів року». 

Сольфеджіо, 4-й семестр. 
1. Переміщення – дуже важливий розділ роботи, зв'язаний з формуванням 
принципово важливих професійних навичок. Перший з них – виділення на 
слух у пропонованій мелодії таких епізодів, що побудовані на русі по звуках 
одного акорду (природно, з визначенням загальної функціональної належно-
сти даного епізоду). Ця навичка дає можливість істотно прискорити запис 
музичного диктанту. Але насамперед – вона дозволяє помітно професіонали-
зувати процес слухового сприйняття музики,  підсилити в ньому елемент те-
оретичного усвідомлення; аналітичні розумові операції, які формуються при 
цьому, можна вже повною мірою віднести до категорії музичного мислення. 
Друга важлива навичка – сугубо практична: уміння легко і вільно відтворю-
вати голосом великі стрибки, до октави включно. І принципово значущим у 
даному випадку є те, що інтонування цих стрибків здійснюється вже не тіль-
ки на інтервальній основі, але і – у першу чергу! – на конкретному відчутті 
функціональності ступіней ладу. Тому дана тема в силу її значущості може 
бути розширена за часом; крім того, до неї бажано постійно повертатися на-
далі, спрямовуючи увагу студентів на свідомість роботи слуху при вико-
нанні диктантів і слухового аналізу. 

2. Тій же задачі – розвитку музичного мислення – служить і тема «Слуховий 
аналіз каденцій». Оскільки для каденцій існують цілком конкретні метро-
ритмічні умови, і їхній акордовий склад  достатньою мірою стандартизова-
ний, точне знання теоретичного матеріалу в даному випадку реально допо-
магає студентам у виконанні слухового аналізу, диктанту, а пізніше – і твор-
чих робіт. Взагалі варто звернути увагу, що з освоєнням якогось кола стан-
дартних оборотів (каденції, прохідні, допоміжні, фригійські) і в слуховій 
сфері починає формуватися  навичка блокового сприйняття, коли студент, 
зустрічаючи знайомі на слух обороти, практично відразу готовий назвати їх-
ній акордовий склад. Повторне прослуховування дозволяє лише уточнити 
деталі – точне обернення кожного акорду, мелодійну лінію басу, розташу-
вання, мелодійне положення. Якщо все це з'ясовано – стає можливим точний 
запис на слух всього повного чотириголосся. (Цікавий нюанс – слово «на 
слух» в даному випадку вже не зовсім точно визначає внутрішній зміст дії, 
оскільки тільки частина роботи виконується саме на слух, а інше – «на ро-
зум», тобто шляхом цілеспрямованих теоретичних міркувань.) 

3. На першому етапі знайомства з секвенціями, при освоєнні секвенцій як ме-
лодійного явища, основне навантаження приходиться на сольфеджіо. Саме 
тут виникає найбільш сприятлива педагогічна ситуація для формування ду-
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же важливого творчого фактору – здатності відійти від оригіналу, переборо-
ти внутрішню інерцію існуючої мелодії і змусити її на якійсь ділянці руха-
тися інакше (але при цьому зберігаючи стильову й інтонаційну цілісність!). 
Ця робота повинна підкріплюватися аналізом якомога більшої кількості 
прикладів. Секвенції, що вводяться в мелодію, можуть мати дуже різну зна-
чущість, різні часові масштаби ланки, тому особистий слуховий досвід 
сприйняття секвенцій в умовах мелодії для кожного студента абсолютно не-
обхідний. 

4. Імпровізація взагалі, і, зокрема, вокальна – дуже специфічне уміння, що тра-
диційно вважається долею тільки особливо обдарованих. Погоджуючись з 
цією думкою в принциповому плані, помітимо все-таки, що імпровізація, як 
і взагалі творчість, може мати різні рівні значення. Високомистецька, артис-
тична імпровізація дійсно є надбанням великого таланта, і далеко не кожен 
навіть дуже гарний музикант-виконавець здатен на неї. Але навчальна ім-
провізація, яка не призначена для публічного показу і має значення тільки 
для учня і його вчителя, теж має право на існування. Ціль такої імпровізації 
– внутрішньо розкріпачити учня, навчити його вільному маніпулюванню му-
зичним матеріалом, забезпечити формування внутрішніх передумов до твор-
чості. Якість її оцінюється не по художній значущості, а по відчуттю при-
родності створюваного мелодійного руху, за рівнем сформованості уяв-
лень про стильові і структурні норми музичної мови. Подібна імпровіза-
ція спирається на кілька простих дій, зрозумілих і доступних абсолютно ко-
жному: 
a. Повторення звуку; 
b. Повторення з додаванням ритмічного малюнку; 
c. Гамоподібний рух зі зміною напрямку;  
d. Прямий, хвилеподібний і повторюваний рух по звуках акорду; 
e. Рух по звуках акорду з включенням у нього прохідних і допоміжних зву-
ків (за бажанням – хроматизмів).                              

Сукупність цих прийомів цілком забезпечує створення мелодійних побудов 
будь-якого характеру і будь-якого рівня технічної складності. Тому при по-
чатку роботи над формуванням навичок вокальної  імпровізації необхідно 
відпрацювати окремо кожну з зазначених навичок. 

Гармонія, 5-й семестр. 
1. З менш вживаних акордів діатоніки на заняттях з гармонії традиційно роз-
глядаються два акорди – тризвук III ступіні, і секстакорд VII ступіні. Ніякої 
особливої складності ці теми не представляють, але важливо звернути увагу 
студентів на те, що ці акорди найчастіше зв'язуються з гармонізацією конк-
ретних мелодійних оборотів – VI-VII-I  вгору, і  I-VII-VI – вниз. Можливе, 
зрозуміло, і звичайне використання їх як окремо взятих акордів, але за-
значені обороти містять деякі умови, для яких дані акорди найбільш приро-
дні. 2. Фригійський оборот, за звичаєм, завжди подається теж як явище суто гармо-
нійне. Однак в основі його лежить звичайна мелодійна закономірність – ін-
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тонаційна легкість і зручність руху мелодії по ступінях натурального 
мінору вниз від тоніки до домінанти. Як правило, остання домінанта бе-
реться вже як гармонічна; таким чином, чергування натуральної і гармоній-
ної домінант створює характерніший ефект мелодійного мінору, що ще раз 
підтверджує сказане. Тому, не змінюючи нічого в технології гармонізації, 
варто змістити акценти – не натуральний мінор, що виникає у фригійських 
оборотах, а фригійські обороти в мелодії або басі, що обумовлюють тим-
часове звертання до аккордики  натурального мінору. При такому  трак-
туванні теми вона сприймається і розуміється студентами значно краще.  

3. Тема «Відхилення»  повинна бути пророблена максимально ретельно і в те-
оретичному, і в практичному плані. Справа в тому, що випускники педвузів, 
працюючи за своїм прямим призначенням в школах або училищах, найчас-
тіше в реальній практичній діяльності будуть обмежені малими жанрами. 
При цьому, можливо, не усі прийдуть до необхідності використовувати мо-
дуляції, а от користуватися відхиленнями прийдеться практично усім.   Саме 
відхилення як явище музичної мови, на наш погляд,  доцільніше було б по-
давати в трохи іншій дефініції. Традиційно в процесі викладання відхилення 
трактується як короткочасна модуляція без каденційного закріплення нової 
тональності. Однак слово «модуляція» в даному випадку представляється 
невиправданим. Модуляція – явище не граматичне, а слуховое, і зміст йо-
го – у перебудові слуху на нову тоніку, на новий тональний центр. Якщо ж 
такої перебудови не відбулося, то немає і модуляції; а зовнішні, граматичні 
ознаки модуляції – характерні знаки альтерації – можна пояснити якось по-
іншому. Засоби відхилення – побічні домінанти і субдомінанти – позначають 
більш яскраво і відчутно тяжіння до наступного за ними акорда, у переваж-
ній більшості випадків – до одного з тризвуків основної тональності. От у 
цьому, можна сказати, і є дійсний зміст відхилення – підсилити один з три-
звуків, підкреслити його значущість, загострити ладово-функціональну на-
пруженість даного епізоду. Самі ж тризвуки (місцеві «тоніки») продовжують 
зберігати свою належність до основної тональності, свої функціонально-
ладові взаємини з нею. Іншими словами, відхилення всередині періоду утво-
рюють не ланцюжок мікромодуляцій,  а звичайний однотональний гармо-
нійний рух,  деякі акорди якого посилені за рахунок хроматичного загост-
рення ладових тяжінь і виникаючих при цьому побічних домінант. (Це ви-
значення не суперечить офіційним теоретичним дефініціям. Саме таке розу-
міння відхилень відбите у відповідній статті «Музичної енциклопедії», т.4, 
стор.132; те ж говориться й у підручнику гармонії Ю.Н.Тюлина і 
Н.Г.Прівано, М., Музика, 1986, с.295: «З одного боку, вона (тоніка відхилен-
ня – А.Г.) дійсно є тонікою нової тональності. З іншого боку, зберігається 
функціональна залежність нової тоніки від початкової тональності, 
тобто основна функція тризвуку.»)  У методичному плані доцільно й ефек-
тивно спочатку запропонувати студентам обробку готових гармонійних по-
слідовностей з діатонічними тризвуками введенням туди додаткових побі-
чних домінант. У ході такої роботи здобувається слуховий досвід сприй-
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няття відхилень, відчуття їх націленості на сильні долі такту, уміння вибрати 
для побічних домінант найбільш раціональне в плані голосоведіння розта-
шування і тип акорду, що відхиляє. Далі важливо показати типові зразки 
введення відхилень у гармонійну структуру романсів і пісень, що зустріча-
ються дуже часто, показати, що наявність тут деяких шаблонів - це не шаб-
лонність композиторського мислення, а прояв певних закономірностей 
слухового сприйняття, закріплених творчою традицією. Ці стандартні 
структури романсових гармоній є своєрідною нормою. Ні в якому разі така 
норма не розглядається як абсолютно обов'язкова, відходити від неї можна і 
потрібно, але – для цього потрібно її спочатку освоїти. Студент у своїй 
творчості має право не претендувати на високу обдарованість, але не має 
права не відчувати природності гармонійного руху в створюваній їм 
музичній тканині, загальнозрозумілої логічності гармонійного розгортання, 
дотримання деяких норм структурної організації музики, вироблених 
естетикою його часу. Звертаємо увагу: аналіз музичних зразків у цьому ви-
падку є не аналіз-підтвердження, а аналіз-дослідження, аналіз – 
дізнавання нового, самостійний пошук композиційних і гармонійних 
закономірностей,  необхідних студенту для його практичної роботи. 

4. Після всього сказаного звертання до хроматичних секвенцій ніяких принци-
пових ускладнень викликати не повинно. Єдиною серйозною технологічною 
складністю стає при цьому граматично правильне оформлення хроматизмів 
в кожному окремому випадку і кожному окремому голосі. Тут студенти впе-
рше можуть зустрітися з такою специфічною помилкою голосоведіння, як 
перечення. Рекомендується спеціально показати це на гарному прикладі, 
проспівати момент перечення по голосах і дати можливість самім перекона-
тися, що інтонації, які виникають при цьому в окремих голосах, стають в му-
зичному відношенні неприйнятними, неприродними з погляду ладу, іноді – 
просто антимузичними і тому неприпустимими. 

5. Що стосується гри так званої «побутової цифровки» (баяно-гітарного спосо-
бу запису гармонії), то однією з головних цілей цієї роботи є зняття психо-
логічного спазму – традиційного страху перед грою гармонійних 
послідовностей, тому що гра гармонії за такою цифровкою у виді гранично 
плавних з'єднань доступна абсолютно усім. Друга задача, ще більш важлива 
– підготувати студентів до виконання практичного аналізу гармонії, тобто 
витягу гармонійної схеми з фрагмента з розвинутою фактурою. 

Сольфеджіо, 5-й семестр. 
1. Інтонування хроматизмів справедливо вважається одним з найбільш склад-
них елементів вокальної техніки; те ж можна сказати і про специфічні слу-
хові труднощі цієї навички. Але якщо підійти до цього методично, склад-
ність її освоєння і виконання можна досить значно знизити. Спів по нотах на 
уроках сольфеджіо – це процес, контрольований слухом. Щоб такий конт-
роль був ефективним, студент повинен мати можливість спиратися на якісь 
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орієнтири. Подібними орієнтирами можуть у даному випадку вважатися такі 
навички: 
a. Спів ступіней тетрахорду (послідовно, хвилеподібно і врозкид, з ритміч-
ним малюнком, паузами, штрихами і т.п.) – до досягнення абсолютно 
упевненого уявлення точної висоти будь-якого звуку, що входить у тет-
рахорд, і вільного, упевненого відтворення його голосом.  

b. Спів гам як зчеплення двох тетрахордів (з тими ж ускладнюючими при-
йомами). Сформований в такий спосіб внутрішній, психологічний орієн-
тир – виразне слухове уявлення, «передчуття» усіх ступіней ладу. 

c. Спів інтервалів «тон» і «півтон» вгору і вниз  від заданого звуку (поза ла-
дом). (Цей і наступний пункти забезпечують слухову підготовку для ус-
пішної роботи з альтерованими звуками.) 

d. Те ж – від ступіней ладу. 
e. Спів хроматичних звуків (прохідних і допоміжних) з опорою на впевнене 

відчуття висоти діатонічних ступіней ладу. Іншими словами, вико-
нуючи голосом хроматичну послідовність, потрібно співати її як діатоні-
чну, розглядаючи хроматичні звуки як своєрідні прохідні або допоміжні 
звуки, що заповнюють проміжок між сусідніми діатонічними ступінями. 
Якщо  є відчуття, що на якомусь етапі частина звуків може вийти інтона-
ційно сумнівною – потрібно якоюсь мірою жертвувати точністю хрома-
тичних звуків для того, щоб наступні за ними діатонічні виконувалися 
впевнено і точно. Такий спосіб слухового самоконтролю дозволяє в ціло-
му утримувати лад, не виходити з заданої тональності і цілком усвідом-
лено керувати процесом інтонування складних у технічному відношенні 
епізодів. Починаючи з невеликих фраз з обмеженим діапазоном, таку ро-
боту можна поступово довести до розгорнутих фраз в обсязі повної окта-
ви.  Сукупність перерахованих навичок значною мірою гарантує успіш-
ність роботи студентів на заняттях, зв'язаних зі співом альтерацій і 
хроматизмів. 

2. Слуховий аналіз послідовностей і художніх фрагментів за участю SII7 і його 
звертань рекомендуємо починати з визначення загальної функціональної и-
належності даного акорду, і привчити студентів сприймати його насамперед 
як субдомінанту, але тільки більш щільну на слух. Потім, виявивши трьох- 
або чотирьохзвукову основу, визначаємо, чи є це секст- або септакорд. Далі, 
простеживши за лінією баса і загальною звучністю, можна визначити конк-
ретний вид акорду – його обертання і характер розташування. Якщо потім 
уточнити мелодійне положення –  можна абсолютно точно записати весь 
акорд, а не тільки його назву. (Тут ми намалювали стандартний ланцю-
жок розумових дій, які виконує студент при виконанні слухового аналі-
зу. Сформований в такий спосіб як елемент музичного мислення студе-
нта, він перетворюється в надзвичайно цінну професійну рису освічено-
го  музиканта.) 

3. При аналізі фригійських оборотів потрібно навчити чути їхні характерні 
ознаки – спадаючий верхній тетрахорд, і характернішу звукову забарвле-
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ність акордів натуральної D. Потім, шляхом стандартного ланцюжка мірку-
вань, можна прийти до точного визначення кожного акорда. 

4. При роботі з відхиленнями, як не дивно, спочатку потрібно акцентувати ува-
гу не на відхиленні, тим більше точно обумовленому, а навпаки – на збере-
женні загальної диатоничности всієї послідовності. Потім досить легко ви-
являється момент або з'єднання, які звучать «не так», незвичайно, і аналізу-
ється зміст цієї незвичайності – посилення тяжіння до одного з тризвуків ос-
новної тональності, своєрідна інтонаційно-гармонійна підготовка, що вво-
дить у цей тризвук. Саме це і є найважливіший момент визначення відхи-
лення як такого, часто цілком достатній для аналізу. Міркуючи далі вже зга-
дуваним порядком, можна підійти до точного визначення акорду, що відхи-
ляє (побічної домінанти). Починати цю роботу з аналізу одноголосої мелодії 
або з акордової побудови – вирішувати педагогам. Запропонований у плані 
варіант («від мелодії») представляється трохи більш глибоким з погляду му-
зикальності - якщо студент відчуває момент відхилення в мелодії, то гармо-
нійне оформлення почутого відхилення не повинно утрудняти його ні в пла-
ні аналітичному, ні при створенні власних робіт. Однак зустрічаються і такі 
випадки, коли відхилення в головній мелодії ніякими характерними звуками 
не представлено, зате дуже чітко і ясно проводиться в супровідних голосах. 
При аналізі таких епізодів головне навантаження, природно, лягає на власне 
гармонійний слух, на здатність і уміння почути функціональний акцент, 
коротке, епізодичне посилення тяжіння до конкретного тризвуку основної 
тональності.  

5. Двоголосний диктант зручніше за все починати з поспівок і мелодій, де ко-
жен голос чутний дуже яскраво і рельєфно. Для цієї мети підходять зразки 
двохголосся  
a. з витриманими звуками в одному з голосів;  
b. з ритмічно самостійним протирухом; 
c. з імітаційним рухом другого голосу (можливо – з каноном). 

6. Робота з розвитку навичок гармонійного диктанту вибудовується таким чи-
ном, щоб від самого загального визначення функціональності поступово і 
послідовно просуватися до точного запису всього гармонійного періоду. 
Деякі міркування, на перший погляд дуже прості, представляються для цієї 
форми роботи принципово важливими: 
a. Будь-якими шляхами варто домогтися того, щоб перший етап такої робо-
ти був переможним, залишив у студентів відчуття успіху. 

b. Ні в якому разі не можна зупинятися на кожному окремому з'єднанні двох 
суміжних акордів – із самого початку студенти повинні навчитися утри-
мувати у свідомості всю послідовність цілком, бачити в ній логічно ціліс-
не розгортання гармонійного руху, де різні функції закономірно зміню-
ють одна одну. І аналіз гармонії повинен будуватися від цілого до час-
ток, а не навпаки.  
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c. Не треба відразу вимагати точного визначення оберне   нь; цілком доста-
тньо, якщо студент визначить функцію, ступінь і рід акорду (тризвук або 
септакорд). 

d. Гармонійний аналіз практично ніколи не робиться тільки лише за допо-
могою слуху – він завжди підтримується дуже активною роботою му-
зичного мислення, у ході якого аналізується і структурна сторона гармо-
нійної побудови (з розумінням того, що може знаходитися в тій або іншій 
частині періоду), і мелодійна лінія баса (для можливого уточнення окре-
мих акордів і обернень). 

e. Матеріал гармонійного диктанту сприймається слухом цілісно - не тільки 
гармонійна структура, але і мелодійні лінії, зокрема – мелодія і бас. Пи-
тання з мелодією трохи простіше – навички запису одноголосся в студен-
тів якоюсь мірою вже є. Що ж стосується баса, то настроєність на його 
диференційоване почуття потрібно постійно культивувати і заохочувати. 
І сам запис такого диктанту краще виконувати не в звичайному (не нот-
ному!) зошиті, як іноді буває, а на нотному листі для того, щоб студент 
міг під час роботи записувати не тільки гармонійну схему у виді загаль-
ноприйнятих цифрових позначень, але й окремі вільно почуті звуки або 
обороти як у басі, так і в мелодії. Нехай спочатку це буде так званий 
«пунктирний» запис – окремі розрізнені звуки або уривки фраз, не зв'я-
зані між собою. Надалі такі «зони упевненого відчуття» будуть ставати 
все більш розгорнутими, а наступне заповнення пробілів може виконува-
тися на основі отриманих теоретичних знань з гармонії. 

Гармонія, 6-й семестр. 
1. Тема «альтерація» і своєрідність методичного підходу до неї висвітлені в 
плані досить повно. Тут важливо підкреслити, що альтерація не збільшує кі-
лькість ступіней ладу, а лише зміщає деякі ступіні на півтон вгору чи вниз. 
При цьому вона порушує інтервальну структуру ладу, за що, власно, і нази-
вається ладовою альтерацією. Зміст альтерації – внесення в лад нових гост-
рих тяжінь, зміна барвистості акордів цілої функціональної групи за рахунок 
зміни їх інтервального складу, можливість побудови нових виразних інтона-
цій, які при традиційній структурі діатонічного ладу неможливі.  

2. Вивчаючи лади народної музики, в порядку певної умовності можна запро-
понувати студентам розглянути той або інший лад як різновид ладової аль-
терації. В принципі це теоретично абсолютно невірно – «підвищені» або 
«знижені» ступіні в народних ладах не є ні підвищеними, ні зниженими – 
вони там усі натуральні і є стабільною, постійною ознакою кожного ладу. 
Суворо кажучі, їх можна (і потрібно!) було б виставляти при ключі як клю-
чові знаки, але це, напевно, призвело б до плутанини всієї традиційної сис-
теми позначення тональностей. А назви «підвищена» і «знижена» ступіні в 
даному випадку застосовуються в педагогічній практиці як своєрідний мне-
мічний засіб, що полегшує процес запам'ятовування структури народних ла-
дів для учнів і студентів, які звикли до глобального панування мажору і мі-
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нору. Однак, свідомо допускаючи таку теоретичну некоректність, ми одер-
жуємо можливість включити в заняття не штучно придумані, а реально зву-
чні моделі ладу, і залучати велику кількість художньо цінного музичного 
матеріалу. 

3. Хроматизм, на відміну від альтерації, варто розглядати не як гармонійний, а 
як мелодійний засіб. Причому це – не технічний прийом мелодизації голосів 
в гармонійній тканині, а свідомо застосований засіб виразності, що викорис-
товується для створення характерних ефектів - відтворення національного 
колориту («Пісня індійського гостя» М.А.Римського-Корсакова, «Післяпо-
луденний відпочинок фавна» К.Дебюсі, «Шурале» Ф.Яруліна), створення 
особливих форм руху («Хоровод гномів» Е.Гріга), звукообразна зображаль-
ність («Іван Сусанін», імітація завивань вітру в сцені в лісі; Лядов – політ 
баби Яги в однойменній симфонічній картинці, М.А.Римський-Корсаков – 
«Політ джмеля», і т.ін.). Гармонійна основа при цьому може залишатися, і 
часто залишається дуже простою.  В регіонах з яскраво вираженою націона-
льною своєрідністю і з монодическим фольклором таке сполучення - най-
простіші гармонії і насичену хроматику – можна вважати характерною озна-
кою національної професійної музики. 

4. Тема (або розділ) «Елементи сучасної гармонії» цілком віддається на відкуп 
працюючим педагогам. Справа в тому, що матеріал для цього розділу  - по-
тенційно безмежний за обсягом, не має втілення у виді навчальних посібни-
ків і дуже важко ілюструється, тому що ні нот, ні записів такої музики в бі-
льшості випадків знайти практично неможливо. Коло творчих і технологіч-
них явищ, що можуть порушуватись, надзвичайно широке – «розмивання» 
функціональних зв'язків і перенесення акцентів на звукову барвистість в ім-
пресіоністів, поліфункціональність і політональність у Б.Бартока, пошуки 
Д.Шостаковича, нові гармонійні системи (П.Хіндеміт, С.Прокоф'єв, 
І.Стравінський, А.Оннегер,), індивідуально-особистісні системи музичної 
мови (О.Месіан, Л.Нонно, А.Шнітке й ін.), серійна техніка, включення еле-
ментів конкретної й електронної музики, алеаторика – перелік може продо-
вжуватися до нескінченності. Важливо ввести студентів у загальну техноло-
гічну проблематику  музики ХХ століття, показати різноманіття підходів 
до проблеми новаторства і познайомити з найбільш устояними нововведен-
нями. Дуже добре, якщо ця робота буде проводитися в контакті з викладача-
ми історії музики. Дійсна синхронність у цьому плані навряд чи досяжна че-
рез розходження в структурі дисциплін і календарних термінах їхнього ви-
вчення, але взаємодії в будь-якій формі – надзвичайно бажані. 

5. Через масштабність цього матеріалу ознайомлення з ним може бути розосе-
реджене по трьох семестрах (6 – 8) і проводитися не як самостійний розділ, а 
як епізодичні вкраплення в загальну систему занять, що виникають при на-
явності тематичних паралелей.  
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Сольфеджіо, 6-й семестр. 
1. На початок шостого семестру основні види і форми роботи вже освоєні, і на-
вчальний процес може продовжуватися в устояному руслі, лише ускладню-
ючи змістовну сторону уроків і завдань. Тривале збереження окремих форм 
роботи, витримування їх протягом декількох семестрів не є шаблоном – ско-
ріше, це можна вважати доброю традицією, ознакою школи в найвищому 
значенні цього слова. 

2. Хочеться звернути увагу на один пункт програми – слуховий гармонійний 
аналіз художніх фрагментів. Цей вид роботи є однією з найважливіших кін-
цевих цілей усього навчання, тому з ним ні в якому разі не можна поспіша-
ти. При переході від схеми до фактури механізми слухового сприйняття 
починають працювати трохи по-іншому – центр уваги студентів зміщається 
з чітко відчутної вертикалі і баса на фарбово-фонічну сторону звукової 
тканини і сприйняття гармонії як пульсуючої зміни ладових напружень і 
розрядок. Щоб узгодити вже сформовані навички з новими умовами і 
задачами, рекомендується кожен такий аналіз закінчувати сінхронним 
виконанням усього прослуханого фактурного фрагмента і його 
гармонійної схеми: педагог грає весь фрагмент в оригіналі, а студенти од-
ночасно проспівують його басовий голос, потім – ще раз, але студенти 
співають всю гармонійну схему в трьох- або чотириголосному виді. При 
цьому досягається щире відчуття-переживання гармонійних фарб, і 
відбувається необхідне змикання навичок аналізу навчального і художнього 
матеріалу. 

Гармонія, 7-й семестр. 
1. Модуляція в курсі гармонії обов'язково повинна розглядатися як формоут-
ворюючий засіб. Для цього необхідно чітко розділити практичну роботу з 
цієї теми на вправи – короткі акордові побудови, що містять тільки безпосе-
редній момент модуляції, і творчі завдання – створення навчальних робіт у 
виді дво-тричастинних форм і найпростіших рондо, можливо – варіацій. На 
першому етапі вихідним матеріалом для побудови творчих завдань можуть 
служити реальні фрагменти музичних творів, що мають просту структуру і 
доступні для студентів у технічно-ігровому плані. Студентам корисно прак-
тикуватися в побудові до даного періоду власних завершень, що модулюють, 
в усі тональності першого ступеню споріднення. Потім до такого періоду 
можна додати або підібрати інший період зі зворотною модуляцією – вийде 
двочастинна форма. Ще пізніше можна запропонувати зробити  новий мате-
ріал мелодично і фактурно контрастним, ввести його через раптову або ен-
гармонічну модуляцію, закінчити на D вихідної тональності і поставити по-
значення ”Da capo”  - отрмаємо просту тричастинну форму. На подібних за-
вданнях студенти мають можливість практично відчути звуко-барвисте і 
емоційне значення як окремих типів модуляції, так і напрямку модуляційно-
го руху. Після цього з'являється можливість ставити завдання на самостійне 
планування типу і напрямку модуляції, самостійний вибір того й іншого.  
Взагалі в центрі всієї роботи над модуляціями  повинна бути розмова саме 
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про напрямок модуляційного руху і способи модуляції, про побудову і есте-
тичну оцінку тонального плану. Без таких завдань вивчення всього спектру 
модуляцій просто втрачає будь-який практичний сенс. 

2. При наявності часу можуть бути розглянуті ще два види модуляцій –  
a. так називана «капельмейстерська» (на хроматичний півтон, через один 
акорд), що звичайно використовується при грі розпівувань на вокалі й у 
хоровому класі; технічно все це робиться дуже просто – тоніка тільки що 
проспіваної поспівки переосмислюється, прирівнюється до VII ступіні 
наступної тональності, під неї підставляється одне зі обернень D7, що лег-
ко розв'язується в нову тональність, і далі ця дія може повторюватися до 
нескінченності; 

b.  «безпосередня модуляція» (за термінологією П.І.Чайковського). Оскільки 
даний спосіб модулювання висвітлений не у всіх підручниках, коротке 
пояснення: П.І.Чайковський пропонує послідовно приймати кожен зі зву-
ків наявного акорду за приму, терцію, квінту або септиму якогось іншого 
септаккорда, і далі розв'язувати отриманий септакорд в тональність, яку 
він представляє. Так, наприклад, якщо прийняти приму до мажорного 
тризвуку за терцовий тон септаккорда, отримаємо можливість розв'язати 
цей септакорд у тональність ре бемоль мажор (мінор). Створений на та-
кий спосіб модуляційний перехід виходить скороченим, близьким за ефе-
ктом до енгармонічної або раптової модуляції, але можуть зустрітися такі 
моменти, коли саме такий ефект є доречним і необхідним.  Цікавий 
штрих - звертання до «безпосередньої» модуляції вносить деяке сум'яття 
в традиційне уявлення про споріднення тональностей. Модуляції, вико-
нані таким способом, можуть приводити до тональностей, досить далеких 
з погляду ключових знаків і спільності звукового складу; в той же час сам 
процес такої модуляції в кожну з теоретично доступних тональностей ви-
конується зовсім однаково, і таким чином як би зрівнює їх у правах.    

3. Аналогічним повинен бути підхід і до роботи з фактурою. Технологічне 
освоєння фактури – від копіювання зразків в іншій тональності, в іншому 
розмірі і темпо-динамічних умовах – через фактурні етюди – повинне підве-
сти до рішення основної задачі: студент повинен вміти аргументовано пояс-
нити, яку фактуру він вважає виразною і доречною для оформлення даного 
мелодійного зразка, і вміти практично створити, побудувати таку фактуру. 

4. Теми «Фактура» і «Модуляція» зовсім різні за теоретичним змістом, але ду-
же тісно переплітаються в практичному плані. Модуляційні завдання, засно-
вані на використанні художніх зразків, повинні виконуватися з дотриманням 
авторської фактури; фактурні етюди повинні мати в основі повноцінну гар-
монійну послідовність, причому не найпростішу, а на рівні відповідного се-
местру. Тому всі завдання і на побудову фактури, і, особливо, на виконання 
модуляції повинні починатися зі з'ясування гармонійної схеми; у випадку з 
модуляцією це буде витяг гармонійної схеми з даного прикладу, у випадку з 
фактурним етюдом – побудова його гармонійної основи, і лише потім – роз-
робка фактури. 
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Сольфеджіо, 7-й семестр. 
1. На даному етапі має сенс при співі багатоголосся звернути увагу студентів 
на те, що спів з аркуша фрагментів вокальної музики бажано виконувати з 
текстом, тобто прочитувати водночас і мелодійну лінію, і словесну підтекс-
товку і співати не «номер», а реальний вокальний твір. При традиційному 
способі викладання сольфеджіо подібне питання за звичаєм взагалі не пору-
шується, тому така задача досить часто ставить студентів у скрутне стано-
вище. Однак ця навичка представляється конче необхідною для усіх, хто так 
чи інакше працює з голосом – диригентів-хормейстерів, викладачів індиві-
дуального вокалу і, звичайно, вчителів музики.  Тому необхідно наполягати 
на такій вимозі і приділяти їй достатню увагу. При відповідальному став-
ленні такий спів з текстом 2-3х-голосних ансамблів або хорових фрагментів 
доставляє велику естетичну радість, приносить моральне задоволення від 
успішного подолання труднощів і може стати центральним моментом за-
нять. 

2. Вокальна імпровізація в елементарній формі до цього моменту повинна вже 
бути якоюсь мірою сформована. Щоб підвищити художню значущість на-
вчальних імпровізацій, на даному етапі можна пропонувати виконання таких 
завдань в тому або іншому жанровому ключі. Природно, що уявлення про 
цей жанр повинно бути попередньо сформоване через слухове сприйняття 
багат ьох зразків. Як буде показаний зразок – через особистий показ педаго-
га, демонстрацію обдарованого студента або звукозапис – особливого зна-
чення не має. Важливо, щоб музика була почута в реальному звучанні люд-
ського голосу. Потім можуть бути запропоновані і проаналізовані окремі 
обороти і ритмо-формули, і тільки після цього можна приступити до спроб 
студентів створити свою імпровізацію. Нагадуємо – у цій роботі немає 
«невірних» рішень і, тим більше, поганих оцінок – є тільки спроби більш і 
менш вдалі, а сам факт участі студента в такій роботі вже повинний розці-
нюватися як позитивний момент. 

3. Тема «Модуляції» на сольфеджіо повинна пророблятися в декількох варіан-
тах. Насамперед це – проспівування по вертикалі акордових побудов, що мі-
стять модуляцію. Ця форма роботи найбільш традиційна і звичайно робиться 
завжди. Інший момент – визначення типу і напрямку модуляції на слух. Це 
звичайно також робиться, але тільки на матеріалі абстрагованих навчальних 
послідовностей; найчастіше предметом такого аналізу стає «період, що мо-
дулює» - побудова, якої у реальній художній творчості в окремому виді вза-
галі не існує. Представляється принципово важливим, щоб модуляція вводи-
лася саме на стику розділів форми, як формоутворюючий засіб. При цьому 
справжня роль модуляцій усвідомлюється значно краще, і формується слу-
хове відчуття модуляцій як прояву функцій вищого порядку (весь епізод у 
новій тональності сприймається як одна з функцій головної тональності, 
розширена до розмірів періоду і представлена власною тональністю). І, на-
решті, студенти поступово накопичують слуховий досвід для того, щоб 
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осмислено сприймати авторський вибір типу і напрямку модуляцій, відчува-
ти і аргументовано оцінювати красу модуляційних зрушень. 

Гармонія, 8-й семестр. 
1. Тема «Органний пункт» найчастіше проходиться, як це прийнято називати, 

«аналітично», тобто без реалістичного практичного закріплення. Здається,  
що є можливість порушити цю традицію. Насамперед необхідно пояснити, 
чому цей спосіб викладу так зветься (особливості конструкції органа, наяв-
ність в ньому так званої «педалі» (тобто клавіатури для ніг), і природна збі-
льшеність ритмічного малюнку в цій частині музичної тканини). Потім звер-
таємо увагу студентів на те, що з елементарними формами органного пункту 
вони вже зустрічалися – у допоміжних оборотах і при витримуванні баса в 
каденціях. Далі підкреслюємо, що істинний зміст органного пункту криється 
не стільки в наявності витриманого баса (це ознака зовнішня, хоча й обов'яз-
кова), скільки в організації розвинутого руху верхніх голосів на тлі цього 
баса. При цьому виникає своєрідний ефект поліфункціональності – одно-
часне сполучення баса, який чітко представляє свою ладову функцію, і віль-
ної зміни у верхніх голосах самих різних акордів, в тому числі і таких, у 
складі яких звук басового голосу може бути взагалі відсутнім. Гармонія як 
би розділяється на два шари звучності, кожен з яких має свою логіку розвит-
ку. Тому при роботі над цією темою в технологічному плані виділяються і 
контролюються такі моменти: 
a. уміння точно визначити місце органного пункту в створюваній музичній 
побудові, і функцію басового голосу в ньому; 

b. уміння функціонально вірно оформити моменти початку і завершення 
(«вмикання» і «вимикання») органного пункту; 

c. уміння побудувати на органному пункті самостійний епізод, наприклад – 
розширення періоду. (При наявності студентів, добре підготовлених тео-
ретично і піаністично, можна запропонувати їм розвити кульмінаційний 
момент періоду, додати туди технічно насичену каденцію на органному 
пункті.) 

2. Цікавим моментом при розробці органного пункту може бути викорис-
тання «стрічкового голосоведіння» - руху трьох верхніх голосів рівнобі-
жними секст- і квартсекстакордами. Цей прийом має виняткову барвис-
тість, легко виконується і добре засвоюється студентами, особливо при 
наявності яскравих, виразних прикладів з класичної музичної спадщини.  

3. Секвенції, що модулюють, можуть бути пройдені дійсно в ознайомлюва-
льно-аналітичному плані, при всій нашій антипатії до цього слова. При-
чиною такого рішення є не технологічна складність виконання цих секве-
нцій, а принципова акустична і психологічна складність їхнього усві-
домлення на рівні внутрішнього слухового передчуття. Якщо сприймати 
секвенцію в мелодійному плані (а з цього і варто починати роботу!), то 
ввести нову секвенцію діатонічного або хроматичного типу в наявну ме-
лодію студенти при правильному методичному підході зуміють.  Секвен-
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ції ж, що модулюють, вимагають такого глибинного слухового переосми-
слення мелодії, на яке студенти, як правило, нездатні. Для цього вже дій-
сно потрібні явно виражена композиторська обдарованість, добра теоре-
тична підготовка і цілеспрямований розвиток музичного мислення. 

4. У заключному семестрі бажано якнайбільше часу приділяти розвитку на-
вичок цілісного аналізу. Для студентів це подвійно необхідно. По-перше, 
на випускному курсі вони мають виконувати аналіз хорового твору з про-
грами свого державного іспиту з диригування. По-друге, вся спеціальна 
підготовка, яка отримана ними до цього моменту, дає можливість зажада-
ти від них уміння будувати розповідь про музику – не переказ знайденого 
в літературі опису, а власну розповідь, побудовану на аналізі музично-
го матеріалу, професійно грамотну і теоретично аргументовану. (Дода-
мо, що така розповідь повинна ще бути розрахована на конкретну вікову 
категорію дітей і цікава для слухачів, але це вже трохи інший аспект про-
фесійної підготовки вчителів музики, що знаходиться у компетенції ви-
кладачів-методистів). 

Сольфеджіо, 8-й семестр. 
1. Заключний семестр занять з сольфеджіо практично не містить у собі освоєн-
ня якихось абсолютно нових виразних засобів. Ціль його – зовсім інша: уза-
гальнити всі отримані знання і навички, об'єднати їх у цілісний процес музи-
чного мислення і навчити студентів адаптувати його до умов музики будь-
якого стилю і жанру. (Висловлення «будь-якого» у даному випадку, звичай-
но ж, не слід розуміти абсолютно. Засвоєні студентами норми і закономір-
ності музичної мови можуть застосовуватися тільки до тієї музики, де ці 
норми і закономірності ще зберігають свою значущість, тобто до такої, 
котра зберігає досить близьку до європейської ладову основу і функціональ-
ний принцип організації багатоголосся.)   

2. В зв'язку з цим у заняття з сольфеджіо в цьому семестрі рекомендується 
включати максимально велику кількість найрізноманітнішої музики для со-
льного й ансамблевого вокального виконання,  і проводити значну частину 
кожного заняття як міні-концерт (точніше – як репетицію концерту) з наці-
леністю на можливо більш яскравий естетичний ефект. Взагалі весь семестр 
можна розглядати як своєрідну безперервну практику з сольфеджіо, при-
значення якої – розвивати свободу володіння отриманими навичками. 

3. У цьому розумінні досить корисним буде систематичне  почергове включен-
ня студентів в урок в ролі викладачів або диригентів-хормейстерів для того, 
щоб вони самі керували процесом виконання, вчилися чути реальний співо-
чий звук і коректувати за своїм розумінням усі виникаючі при цьому проце-
си – звукоутвореня, інтонування, дикційні моменти, тембристику, динаміку і 
т.п. Така робота добре змикається з задачами дисципліни «Диригування» і 
вкрай необхідна майбутнім учителям музики для роботи в школі.  
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Розділ 3. 

         Опис класу-комплексу ЕМІ. 
 

Передмова. 
Описаний далі учбово-технічний комплекс, спеціально призначений для 

вивчення музично-теоретичних дисциплін, створювався автором «з нуля» про-
тягом ряду років; основна робота проходила в Леніногорському (Татарстан) 
музично-художньому педучилищі; перший, найбільш завершений в технічному 
плані варіант цього класу практично існував вже з початку 70-х років, і функ-
ціонує дотепер. Він описаний у центральній педагогічній періодиці, на його базі 
неодноразово проводилися методичні семінари і курси підвищення кваліфікації 
всеросійського рівня. За зразком цього класу аналогічні кабінети створені і 
працюють у цілому ряді міст – у Мелітопольському державному педагогічному 
університеті, в Архангельську, Твері, Казані, Воткінську; була інформація про 
початок таких же робот у Набережних Челнах, Ханти-Мансійську, Брянську, 
Іркутську, Південно-Сахалінську (у всіх випадках маються на увазі музичні від-
ділення педагогічних училищ).   

Цей перший варіант класу-комплексу був спеціально орієнтований на 
рішення таких задач: 
1. довести педагогічну цінність електромузичних інструментів, ефектив-

ність їхнього використання у навчальному процесі; 
2. виявити организаційно-технічні умови, необхідні для оптимального викори-
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стання ЕМІ в навчальному процесі; 
3. максимально використати можливості багатоканальних звукових комуні-

кацій в умовах навчального кабінету; 
4. наочно продемонструвати реалістичність самої ідеї таких кабінетів, по-

казати  їхню практичну можливість і здійснимість . 
Останній пункт став якоюсь мірою і недоліком. Намагаючись показати реаль-
ну доступність такого кабінету для будь-якого навчального закладу, ми на-
вмисно використовували електронно-музичні інструменти тільки вітчизняного 
виробництва; як правило, це були інструменти серії «Електроніка» різних мо-
дифікацій, і «ФАЕМІ-М», пізніше – ще і «Вільнюс». При повній доступності і 
достатній надійності вони мали досить невисоку якість звучання; на першому 
етапі це просто не бралося до уваги, але пізніше, з поширенням імпортних ін-
струментів, стало сприйматися як серйозний недолік. Однак показово, що це  
відчуття естетичної незадоволеності виникало досить рідко, тільки при де-
монстрації закінчених творчих робіт; для всіх робочих моментів чисто педа-
гогічного плану якість звучання була практично індиферентною – вона просто 
не помічалася і не бралася до уваги. 

Зараз ситуація істотно змінилася. Вітчизняних ЕМІ практично немає, і не-
відомо, чи випускаються вони взагалі. На відміну від цього, імпортні інструме-
нти (Roland, Korg, Yamaha, Casio і ін.) стали дуже розповсюдженими і в прин-
ципі доступними за ціною (у залежності від моделі). В естетичному плані 
якість їхнього звучання незрівнянно вище; практично усі вони мають вбудовані 
стереопідсилювач і акустичну систему з двох динаміків, непоганий набір тем-
брів з необмеженою можливістю його поповнення, генератор ударних інстру-
ментів, магнітно-цифрову пам'ять і безліч інших сервісних функцій. Навіть 
найпростіший клас на такій основі може служити чудовою базою для прове-
дення музично-теоретичних занять на дуже високому рівні. Але самі фантас-
тичні можливості відкриваються при сполученні таких ЕМІ з сучасним ком-
п'ютером і використання так званого midi-формату запису звуків. Докладніше 
про це – наприкінці цього розділу.  

Далі в тексті використані фрагменти ранніх публікацій автора, присвяче-
них створенню кабінетів ЕМІ і методиці їхнього використання. 

 
*            *            * 

Технічне обладнання кабінету. 
Кабінети ЕМІ (електромузичних інструментів) - це принципово новий 

тип навчальних кабінетів, техніка і методика яких у даний час активно розроб-
ляються. Було б вірніше називати їх кабінетами музично-теоретичних дисцип-
лін, тому що призначаються вони тільки для цих навчальних дисциплін. Голо-
вна мета створення подібних кабінетів - зруйнувати помилкове уявлення, що 
складалося десятиліттями, про гармонію, сольфеджіо й аналіз музичних творів 
як дисципліни суто теоретичні. Будучи обов'язковими елементами підготовки 
композиторів, усі вони мали абсолютне  практичне значення і називалися тео-
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ретичними, мабуть, тільки тому, що включали, у порівнянні з виконавськими 
дисциплінами, більше коло теоретичних знань. Самі ж знання, що повідомля-
ються ними, в минулому були цілком спрямовані на різні сторони реальної му-
зичної діяльності, тобто націлені на конкретне практичне застосування. Пізні-
ше, перейшовши в розряд обов'язкових дисциплін при підготовці музикантів 
будь-якого профілю, ці предмети багато в чому втратили свою практичну оріє-
нтацію, а умови групового навчання узаконили теоретичну форму їхнього ви-
вчення в якості основної. Негативні наслідки цього процесу загальновідомі. 
Щоб повернути теоретичним дисциплінам їх споконвічний практичний зміст, 
потрібно було відновити їхню практичну музичну значущість. Для цього необ-
хідні дві умови - постійний, безперервний контакт кожного з учнів з клавіа-
турою протягом усіх занять, і творча спрямованість самих занять, їх наці-
леність на створення музично цінного результату, а не тільки на "вірність" ви-
конання умовних, специфічно навчальних завдань. Легко здійсненні при інди-
відуальному навчанні, ці умови при груповій роботі і традиційному інструмен-
тарії виявляються в принципі недосяжними. 

З появою електромузичних інструментів ситуація кардинально змінила-
ся. З'явилася принципова можливість забезпечити кожного студента в групі 
індивідуальним інструментом, звучання якого студент може контролювати че-
рез навушники. При цьому кожен студент має змогу протягом усього заняття 
працювати з клавіатурою в зручному для себе темпі, будучи зовсім вільним у 
виборі режиму роботи, змісту і способу виконання конкретних навчальних за-
вдань. Вже одне це в корені змінює концепцію гармонії як навчальної дисцип-
ліни, приводить до корінного перегляду змісту курсу і методики його викла-
дання. Але в цілому можливості кабінетів ЕМІ і їхній вплив на навчальний 
процес - значно ширші. 

Для первісного етапу створення кабінету ЕМІ цілком достатньо просто 
розмістити в класі гармонії на кожному столі по одному електроінструменту, 
доповненому навушниками. Одне це відразу вирішить питання 100%-го ігрово-
го освоєння всіх досліджуваних акордів і акордових з'єднань. Подальший роз-
виток технічної системи кабінету буде цілком залежати від напрямку методич-
них пошуків працюючих у ньому викладачів. При будь-яких пошуках основа 
кабінету - комплект ЕМІ для індивідуальної роботи - залишається незмінною, і 
його удосконалювання буде виражатися в розробці усе більш гнучкої і  бага-
тоцільової комутаційної системи, і в додаванні нових вузлів до тієї основи, 
що вже існує. Принципи роботи комутаційних систем зручніше розглядати в 
порядку ускладнення педагогічних задач і, відповідно, - підвищення техніч-
ної  складності комутаційної системи в цілому. 

1. Індивідуальне прослуховування роботи кожного студента з можли-
вим показом його гри всій групі через ПАП (підсилювально-акустичний при-
стрій). Це може бути досягнуто з допомогою досить складного за схемою само-
діяльного пульта; більш зручніше використовувати для тієї ж мети серійний мі-
кшерний пульт "Електроніка ПМ-01", що має 12 вхідних каналів, або його су-
часні імпортні аналоги. Цей (або інший подібний) пульт може вирішити багато 
проблем внутрікласної звукової комутації. 

2. Довільно-попарна комутація всіх наявних ЕМІ, щоб кожен студент 
міг виконувати визначені завдання разом з партнером (імпровізація поспівок до 
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заданої гармонії, гармонізація мелодійних фрагментів, фактурне варіювання і 
т.п.). Для втілення такої можливості потрібна серйозна конструкторська робота, 
тому що подібних комутаційних систем для широкого використання промисло-
вість не випускає. У конструкції необхідно передбачити: 
а/ можливість двостороннього голосового зв'язку в кожній парі працюючих        
студентів; 

б/ можливість прослуховування сполученого сигналу відразу двох ЕМІ (свого і 
партнера) і змікшированого з ними такого ж сполученого голосового сигна-
лу від мікрофонів. 
Це досягається використанням ТМГ (телефонно-мікрофонних гарнітур) і 

додаванням у схему кожного ЕМІ саморобного трьохканального мікшерного 
блоку. (Природно, що потрібний для цієї мети 3-5 канальний мікшер може бу-
ти і не саморобним, якщо такий виявиться в наявності.) 

3. Самостійна робота студентів з встановленими в класі магнітофо-
нами (у режимах відтворення і запису). Це також може бути досягнуто тільки 
за допомогою створення саморобної системи, що включає в себе групу магні-
тофонів (від двох і більш), ДУ (дистанційне управління) на кожному робочому 
столі, виконавчий блок для передачі команд до потрібного магнітофона, і сис-
тему світлової сигналізації, яка повідомляє студентам про можливість або не-
можливість роботи в даний момент із тим або іншим магнітофоном. Система в 
цілому складна, однак в методичному плані дуже перспективна. Введення ж її в 
педагогічну практику може сприяти прогресу в найважливіших фазах педагогі-
чної роботи - у прискоренні інформаційних процесів, що протікають на занятті, 
у багаторазовому підвищенні оперативності зворотного зв'язку, у створенні га-
рантій об'єктивності при проведенні різних форм автоматизованого контролю. 

Щодо питання про вибір для навчальних цілей конкретних моделей ЕМІ 
остаточних рекомендацій немає і, імовірно, не може бути.   Елементна база, 
способи створення і трансформації звуку, принципи конструювання ЕМІ - усе 
це розвивається зараз настільки швидко, що рекомендації сьогоднішнього дня 
вже через півроку можуть виявитися застарілими. На вибір типу інструментів 
впливає багато факторів - цілі використання ЕМІ, наявність їх у торгівельній 
мережі, ціна і т.п. Якщо мати на увазі чисто інструктивні, педагогічні цілі. то 
для них взагалі придатний будь-який інструмент. Близьким до ідеалу був, з цієї 
точки зору, дуже недорогий ЕМІ "ФАЕМІ-М", що мав два роздільних виходи 
(на головні телефони, і на зовнішній підсилювач), вбудований підсилювач ни-
зької частоти і гучномовець, тобто він не вимагав при роботі з ним ніякої дода-
ткової апаратури. На жаль, цей ЕМІ мав ряд серйозних недоліків - зменшений 
розмір клавіатури, вкрай невдалу за конструкцією педаль, температурну неста-
більність основної схеми і дуже незручне для ремонту внутрішнє компонування 
(так званий "пакетний" спосіб кріплення друкованих плат). При усуненні цих 
недоліків інструмент "ФАЕМІ-М" міг би  стати типовою моделлю   ЕМІ для 
широкого використання в педагогіці. 
Якщо ж розглядати гармонію не тільки як науку про правила з'єднання ако-

рдів, але і як систематичний курс практичного розвитку музично-творчих 
здібностей, питання про вибір ЕМІ повинно вирішуватися інакше. Оскільки усі 
творчі роботи, виконувані студентами, будуть програватися й обговорюватися в 
класі, принципово важливо, щоб вони пролунали добре. Тому кабінет ЕМІ по-
винний укомплектовуватися інструментами високого класу, які отримали ста-
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більне визнання у виконавців-професіоналів. Значна частина творчих робіт бу-
де припускати оркестрове або ансамблеве звучання і виконуватися у виді пар-
титури. Для слухового сприйняття й оцінки таких робіт бажано, щоб комплект 
інструментів у кабінеті ЕМІ мав можливість імітувати звучання різних оркест-
рових груп. Тому кабінет краще комплектувати не однотипними, а різними ін-
струментами.9 Тоді загальна звучність усього комплексу може бути багатою і 
різноманітною. Нарешті, сучасна творчість передбачає не тільки створення ме-
лодії, гармонії і, при необхідності, інструментування - воно найчастіше припус-
кає вплив автора на сам звук, його об'єктивні фізичні властивості, вимагає 
втручання в процес звукоутворення. Для задоволення цієї потреби необхідно в 
кабінеті ЕМІ мати один-два синтезатора, краще багатоголосних, в ідеалі - з 
комп'ютерною пам'яттю. (Високоякісна апаратура проектується в основному 
для використання в професійних ансамблях, з великою інтенсивністю, тому во-
на, як правило, більш надійна і довговічна. Про це не слід забувати, тому що 
великі витрати на первинне придбання значною мірою компенсуються потім 
більш тривалим терміном служби і меншими витратами на поточний ремонт.) 
Пізніше, при стабільно налагодженій роботі, потрібно встановити в кабінеті 
один двухмануальний ЕМІ. Це стане гарною базою для занять з поліфонії,  під-
вищить   інтерес до поліфонизації у творчих роботах і просто дозволить студен-
там і викладачам грати поліфонію в оригіналі, з дотриманням ігрових умов і 
прийомів, характерних для музики ХVII - XVIII вв. 
З додаткових вузлів, що з високою педагогічною ефективністю можуть 

бути введені до складу устаткування кабінету ЕМІ, можна порекомендувати 
наступні: 
1. Ритм-автомат, або електронний ударник,- апарат, що імітує звучання удар-
них інструментів. Він може мати вигляд окремого блоку або вбудовуватися у 
виді особливої секції в конструкцію деяких ЕМІ ("Мануал", "Естрадін", ''Елект-
роніка-003"). Як. правило, він здатний відтворювати ряд стандартних ритмофо-
рмул, за звичаєм - танцювальних, і, крім того, може програмуватися на будь-
який досить складний ритмічний малюнок. Наявність такого пристрою змінює 
відношення студентів до гри акордових з'єднань. Найпростіша послідовність, 
виконана з ритмічним супроводом, набуває музичної значущості, стає цікавою. 
Вона ж може стати основою для розвитку навичок імпровізації.10 
2. Демонстраційна клавіатура - велика об'ємна модель клавіатури, розміщена 
на передній стінці кабінету, над класною дошкою. Якщо кожну клавішу ЕМІ, 
що розташований на кафедрі викладача, з'єднати окремим проводом з відповід-
ною клавішею на моделі і закінчити це невеликою лампочкою, вийде принци-
пово новий вид навчального устаткування - демонстраційний електромузич-
ний інструмент. Маючи його, викладач може не записувати нотами ті при-
клади, що він грає, - студенти не тільки чують, але і бачать на цій клавіатурі 
кожен зіграний ним звук. При цьому в групі зберігається робоча обстановка, і 
всі студенти мають можливість детально розглянути і повторити на своїх ЕМІ 
усе, що демонструвалося в процесі заняття. Без сумніву, це інтенсифікує процес 
освоєння гармонії і значно заощаджує час. Крім того, форми використання 
демонстраційної клавіатури можуть бути різними. Можна зіграти той або ін-

                                                
9 Сучасних інструментів з великим набором вмонтованих тембрів це не стосується. 
10 В сучасних інструментах така можливість вже передбачена, але для якісного звуковідтворения ударних  са-
мостійні пристрої все ж таки краще.. 
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ший фрагмент, але не включати підсвічування, обмеживши показ тільки слухо-
вим сприйняттям. Можна навпаки - включити табло, але не натиснути педаль 
голосності. Тоді студенти побачать кожну натиснуту клавішу, але звучання їх 
вони повинні будуть відтворити самі за рахунок свого внутрішнього слуху. На-
решті, при поясненні нової теми можна включити і те, і інше, а студенти, слу-
хаючи пояснення викладача, почують кожен зіграний їм звук, побачать його на 
табло і багаторазово повторять на своїх  індивідуальних ЕМІ. Ефективність по-
дібної роботи очевидна. 

3. ТВК (відеокамера прямої трансляції) у даний час може вже розгляда-
тися як обов'язковий елемент устаткування будь-якої навчальної аудиторії. Під-
ключена безпосередньо до телевізора в режимі прямої трансляції, вона дозволяє 
без всякої підготовки подати на екран будь-яке зображення - мальовничо-
образне, умовно-графічне, текстове, нотне і т.п. Усе це могло б бути зроблено і 
за допомогою проекційної техніки. Але ТВК має унікальну можливість - про-
демонструвати класу будь-яку студентську роботу, виконувану прямо на занят-
ті, на будь-якій стадії її виконання. Та й звичайне ілюстрування стає значно  
зручнішим і оперативнішим. Нотний текст, будучи специфічним за своєю гра-
фікою, важко переводиться в традиційні форми дидактичних матеріалів. Наяв-
ність ТВК позбавляє цих труднощів і дозволяє миттєво відображати на телеек-
рані будь-який нотний текст незалежно від його розмірів і графічного виконан-
ня. (Це буває необхідно не тільки для гармонії, але і на заняттях з сольфеджіо, 
аналізу, поліфонії, а також при колективному прослуховуванні музики.) 

4. Кодоскоп, або ретропроектор, зараз вже не є безумовно обов'язковим, 
особливо при наявності ТВК. Однак і з ТВК він може бути досить корисним                                                             
. На відміну від ТВК, він дозволяє використовувати кольорові крупноформатні 
діапозитиви. До того ж зображення, що отримується з допомогою кодоскопа, 
набагато більше за телеекран, і нотний текст виглядає на ньому більш великим, 
легко читається з будь-якого місця в класі. Перекласти нотний текст із книги 
або зошита на прозору стрічку можна з допомогою електрокопіювальної техні-
ки на будь-яких пристроях для ксерокопіювання. Таким чином, виникає органі-
чне сполучення двох типів ТЗН з виразним розмежуванням цілей: кодоскоп - 
для демонстрації основних інформаційних об'єктів, які ретельно підготовлю-
ються і зберігаються в основному методичному фонді багато років; ТВК - для 
візуального пред'явлення оперативної інформації, що з'являється, як правило, у 
робочому порядку і не завжди підлягає довгостроковому збереженню. 

Допоміжними вузлами учбово-технічного комплексу названі такі прилад-
дя, що можуть розглядатися і як самостійні пристрої; як і основні, вони потре-
бують праці і коштів, постійної участі спеціально закріплених працівників, і та-
кож мають внутрішню тенденцію до розвитку. Допоміжними ж вони названі 
тому, що навчальний процес може якийсь час обходитися і без них. Однак при 
фундаментальній організації роботи на тривалий термін колектив неминуче 
прийде до розуміння важливості таких вузлів, а вони з можливих, припустимих 
перейдуть у розряд необхідних і обов'язкових. Технічну сторону кожного з них 
у рамках даної роботи розглядати немає потреби, тому обмежуємося тільки 
конкретизацією цілей. 

Організація класів ЕМІ вимагає вирішення питання про настроювання 
всіх наявних ЕМІ в унісон. Складність завдання полягає в тому, що специфічна 
звучність електромузичних інструментів ускладнює роботу настроювачів навіть 
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високої кваліфікації. В цьому випадку для настроювання ЕМІ можна порекоме-
ндувати широко розповсюджений у радіотехніці прилад - цифровий електро-
нно-лічильний частотомір. Джерелом звуку в будь-якому ЕМІ є генератор або 
група генераторів низької частоти. У цьому розумінні будь-який ЕМІ можна 
розглядати як фізичний прилад, що створює електричні коливання визначених 
частот, і зміст настроювання його як музичного інструмента зводиться до на-
строювання його генераторів на строго визначені частоти. Частотомір, що ав-
томатично відбиває в цифрах значення будь-якої частоти, дозволяє контролю-
вати висоту кожного звуку "на око", практично без участі слуху, з точністю до 
1 Гц, і одержувати в класі абсолютний унісон з такою чистотою, яка при зви-
чайному настроюванні на слух недосяжна навіть у теоретичному плані. 

Користуючись таблицею частот для кожної зі ступіней равномерно-
темперированного ладу, що мається у всіх посібниках з ремонту і настрою-
вання фортепіано, будь-який лаборант, навіть взагалі незнайомий з музикою, 
може з допомогою викрутки швидко настроїти в унісон будь-яку кількість 
ЕМІ, орієнтуючись у роботі тільки на показання частотоміра, і зробити це 
настільки точно, що весь комплекс ЕМІ в класі при одночасному включенні по-
чинає звучати як єдиний інструмент. Така гарантія ідеального настроювання 
має величезне значення в справі виховання і розвитку слуху музиканта-
професіонала. 
Невелика довідка історичного характеру: для забезпечення єдності строю 

інструментів в класі ЕМІ можливий і інший шлях – використовувати в класі 
всього один повноцінний інструмент, а на всіх інших робочих місцях устано-
вити тільки клавіатуру, з'єднавши кожну її клавішу з відповідною контактною 
групою основного інструмента. Іншими словами – можна просто «розмножи-
ти», «протиражиувати» клавіатуру базового інструмента, і установити на робо-
чих столах кабінету не інструменти, а своєрідне «дистанційне керування» від 
одного єдиного інструмента. Проблема настроювання при цьому, природно, 
зніметься сама собою. Але в чисто музичному відношенні, по багатству темб-
рових можливостей і гнучкості динаміки, такий клас, звичайно ж, буде посту-
патися реальному ансамблю повноцінних інструментів. Автору траплялося ба-
чити подібні кабінети в Київській державній консерваторії ім. 
П.И.Чайковського і в педагогічному училищі підмосковного міста Єгор'євська.   

* До речі – нинішня техніка дозволяє обійтися і взагалі без інструмента, 
використовуючи замість нього комп'ютер. Зараз існують так звані keyboards 
– клавіатури, що випускаються промислово, мають досить високу якість, але 
самі по собі взагалі не звучать. Вони можуть працювати тільки в поєднанні з з 
іншим ЕМІ, або, найчастіше, – з комп'ютером, причому всі процеси звуко- і 
темброутворення, а також збереження банку готових тембрів і стандартних 
ритмо-формул бере на себе комп'ютер. На цій основі можливий, імовірно, і 
такий варіант, коли кілька таких «німих клавіатур»  підключаються до одного 
комп'ютера, і у такий спосіб створюють «кабінет ЕМІ», по суті – без єдиного 
дійсного ЕМІ.  
Інший підхід до проектування класу, з цільовими настановами більш висо-

кого порядку, застосовувався, по зведеннях, що малися, у педагогічному інсти-
туті м.Одеси. Там, щоб обійти етап самостійного конструювання і кустарного 
виготовлення комутаційних вузлів, знайшли простіше рішення – поруч з кож-
ним ЕМІ  встановили окремий магнітофон, який взяв на себе функції і мікшера, 
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і підсилювача низької частоти, і комутаційного пристрою, і власне магнітофона. 
Безумовно, цей варіант – не найдешевший, і всіх можливостей спеціально по-
будованого комплексу він все одно не забезпечує, але все-таки його можливості 
можна розцінювати як дуже і дуже гарні. 

Про використання комп'ютерної техніки. 
«Музичні здібності» сучасного комп'ютера надзвичайно широкі. Невипад-

ково без використання комп'ютерної техніки зараз вже не обходиться жодна 
студія звукозапису, жоден естрадний колектив. Дуже багато композиторів і 
практично всі аранжувальники постійно користуються комп'ютером у своїй 
творчій роботі. Комп'ютер в музиці вміє усе: він може бути надзвичайно зруч-
ним сховищем, засобом зберігання звукозаписів, своєрідною магнітно-цифро-
вою фонотекою; у сполученні з клавіатурою відігравати роль електромузичного 
інструмента; служити робочою студією композитора й аранжувальника; вико-
нувати роль настільної лабораторії для обробки звичайних магнітних фонограм 
(реставрація старих звукозаписів, «чищення» фонограм на старих платівках, 
коректування тембрів, компонування записів для нових публікацій, і т.д.); ви-
користовуватися як апаратна радіомовлення для повної підготовки і випуску в 
ефір радіопрограм, в тому числі і художніх – з комбінованими записами, 
трансформацією голосів, шумовими і звуко-зображальними ефектами. В силу 
всього сказаного характер використання комп'ютера в музичній педагогіці, і 
конкретно у викладанні музично-теоретичних дисциплін може бути найрізно-
манітнішим і надзвичайно широким:  
1. Як засіб створення, зберігання і пред'явлення ілюстративних матеріалів 
комп'ютер не має собі рівних. Насамперед – він універсальний за типами  
інформації, і в такій якості як би поєднує в собі всі існуючі раніше види 
ТЗН. Будучи споконвічно інструментом індивідуального користування 
(«персональний» комп'ютер!), він у сполученні з проекційним апаратом і 
будь-яким звукопідсилюючим пристроєм миттєво перетворюється на аналог 
кінопроекційного апарата, і здатен забезпечити подачу інформації для вели-
кого залу. Можливості оперативного керування і маніпулювання даними, 
що він надає педагогові, унікальні і непорівнянні ні з якою іншою технікою. 
Якщо врахувати бурхливий розвиток голосових комп'ютерних технологій, 
ці можливості представляються воістину казковими. 

2. Як технічна база для самостійної роботи він додає цій роботі повну й аб-
солютну реалістичність, забезпечуює студентам необмежений доступ до 
будь-яких інформаційних фондів і джерел і відкриває перед ними можли-
вість вільно відбирати, порівнювати, компілювати й ілюструвати будь-які 
матеріали.                                                                                                                       

3. Як інструмент для роботи з програмами, комп'ютер відкриває можли-
вість використання в навчальному процесі різноманітніших програм інстру-
ктивно-педагогічного і контролюючого плану (усіляких «навчалок», тестів, 
автоматизованих курсів і т.п.).  На ринку програмних продуктів такі про-
грами вже є, і вони - не рідкість. Не фетишизуючи ці засоби, не можна все-
таки не визнати їх дійсно високу ефективність і професійну зручність. В 
умовах комп'ютерного класу, коли кожен студент у присутності педагога 
зможе працювати з навчальною програмою за окремим комп'ютером, є мо-
жливість зовсім по іншому організувати навчальний процес, підвищити йо-
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го інтенсивність, захопливість, і в той же час максимально індивідуалізува-
ти, погодити його з психологічними особливостями кожного студента. 

4. Усе сказане вище відноситься, природно, до такого кола навчальних дисци-
плін, де основна увага приділяється не розвитку ігрових навичок, а форму-
ванню професійно орієнтованого інтелекту - розвитку музичного мис-
лення, музично-історичної і специфічно слухової ерудиції, знайомству з тим 
«ореолом думок» (Асаф'єв Б.В.), що виникає і з роками накопичується на-
вколо кожного значного твору і кожної помітної творчої особистості. Най-
більшою мірою це відноситься до всієї групи музично-історичних і музич-
но-теоретичних дисциплін.  А оскільки сумарний обсяг навчального наван-
таження по цих дисциплінах досить великий, виникає питання про виділен-
ня для них спеціальної комп'ютеризованої аудиторії. Підкреслюємо – по-
трібний не кабінет інформатики, куди іноді допускаються викладачі-
предметники, а окремий кабінет музично-теоретичних дисциплін зі своїм 
специфічним програмним забезпеченням і своїми фондами цілеспрямовано 
скомплектованих матеріалів, де заняття з музично-теоретичних дисциплін 
проводяться регулярно і систематично. По закінченні «дзвінкових» занять 
такий кабінет може функціонувати ще і як спеціалізована комп'ютерна біб-
ліотека і фонотека.  Наявність такого сучасного бібліотечного залу з повною 
комп'ютеризацією кожного робочого місця і можливістю роботи в мережі 
інтранет зробить честь навчальному закладу будь-якого рівня і професійної 
спрямованості. 

5. Постійне збільшення кількості комп'ютерів, що знаходяться в індиві-
дуальному, домашньому користуванні, породжує чергову, суперсучасну 
проблему – як використовувати це благо нинішньої цивілізації з метою удо-
сконалювання освіти. А мережа провайдерів і користувачів мережі Інтернет, 
яка стрімко розширюється, створює реальні передумови для багатьох масш-
табних проєктів: від удосконалення мережевого сервісу для всіх, хто на-
вчається – до дистанційної освіти як офіційно визнаної форми навчан-
ня.  

6. Реальніше і конкретніше за все майбутнє комп'ютеризації музичної освіти 
бачиться в сфері музично-історичних дисциплін. Поєднання в єдиному цик-
лі різних текстів, музики, графіки, відео, і програм тестуючо-
контролюючого типу – все це виглядає надзвичайно ефектно, і в практич-
ному плані реалізується досить просто. Але для музично-теоретичних дис-
циплін (гармонія, сольфеджіо, аналіз, аранжування) найціннішою представ-
ляється, на наш погляд, можливість комп'ютера автоматично фіксувати 
зіграну на ЕМІ музику у вигляді грамотно оформленого нотного запису; 
не менш, якщо не більш важливою є можливість прослухати будь-який 
комп'ютерний нотний текст у реальній звучності – у повному виді або 
по голосах.  Так, комп'ютерний нотний текст дійсно має властивості звуко-
запису – його можна просто програти як магнітофонний запис. В даний час 
це дуже легко здійснюється за допомогою досить численного сімейства му-
зичних редакторів типу Cakewalk або його аналогів. Ці ж редактори дозво-
ляють миттєво змінювати звучність будь-якого голосу, передаючи його ін-
струменту з іншим тембром, транспонувати весь твір або будь-який його 
фрагмент на будь-який інтервал, керувати темпом виконання і динамікою 
кожного голосу, імітувати на екрані умови роботи в студії звукозапису з 
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професійним мікшерським пультом, використовувати ефекти луни (ревер-
берації), панорамувания, зміни окремого голосу на групу аналогічних голо-
сів («хорус»), і т.д. Проведення занять з гармонії або аранжування в умовах 
комп'ютерного класу з такими можливостями цілком змінює уявлення про 
ці дисципліни, перетворює кожне заняття на урок високої музичної творчо-
сті, щохвилино насичує заняття реально звучною музикою. І якими би доро-
гими і фантастичними не здавалися мрії про подібні класи – майбутнє за 
ними; шкода тільки, що ми через різні безладдя можемо прийти до цього 
значно пізніше за інших.  
Необхідна довідка для тих, хто не має достатнього досвіду роботи з 

комп'ютером:   Комп'ютерний запис нотного тексту, про який говорилося ви-
ще, не є звукозаписом у звичайному розумінні цього слова. Тобто, комп'ютер у 
принципі може виконувати і звичайний цифровий магнітний звукозапис, пра-
цюючи, як високоякісний магнітофон. Але в даному випадку мова йшла про так 
званий запис музики в midi-форматі. У цьому випадку комп'ютер одержує від 
клавішного ЕМІ не звуковий сигнал, а закодовану особливим образом команду 
– «сформувати (згенерувати) конкретний звук звукоряду і відтворити його з за-
значеними параметрами (тембр, голосність, штрихи і т.д.)». Набір таких midi-
команд має багато серйозних переваг - він займає в пам'яті комп'ютера в сотні 
разів менше місця, ніж звичайний звукозапис; він легко переводиться у форму 
нотного запису з можливістю його перегляду і редагування як звичайної нотної 
сторінки; він дозволяє цілком підготувати грамотно оформлений нотний текст 
до друку і роздрукувати його на професійному рівні. Правда, є і дуже суттєвий 
мінус – звук міді-сигналів формується комп'ютером, і в звичайному, стандар-
тному виді зберігає характерний «електронний» тембр, що під час першої зу-
стрічі може відштовхнути багатьох серйозних музикантів. Однак ця ж особли-
вість є і сильною стороною подібних записів. Справа в тому, що при наявності 
в комп'ютері високоякісної звукової плати («карти») і достатнього набору реа-
льних тембрів, що зберігаються в пам'яті, комп'ютер може при відтворенні міді-
записів звертатися до цих тембрів і підставляти їх замість звучання свого внут-
рішнього генератора. При цьому звучання відтворених міді-записів стає музич-
но достовірним,  воно наближається за тембровими характеристиками до звуч-
ності традиційних акустичних інструментів і починає сприйматися як звичай-
ний, повноцінний звукозапис.  Що ж стосується чисто технологічних задач, що 
у педагогічному процесі  зустрічаються  постійно, - для них абсолютна якість 
звучання фактично не має значення: гармонія відчутна, її нотний запис можна 
бачити, кожен голос може прослухуватися окремо, і кожний з них відкритий 
для вільного редагування, а для будь-якого уроку цього більш ніж достатньо.  
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Програма 

заключного екзамену з гармонії. 
 

(орієнтовний приклад) 
1. Цілісний аналіз музичного твору, що включає в себе 

a. Загальний аналіз форми-структури; 
b. Характеристику виразних засобів, використаних у даному творі, і їхній 
зв'язок з емоційно-образним змістом твору; 

c. Аналіз основних гармонійних явищ, що маються в творі, і теоретичне по-
яснення деяких з них (за вибором педагога). 

2. Імпровізація на фортепіано у формі пісенно-танцювального періоду (для 
найбільш підготовлених – у простий двох- і трьохчастинній формі, а також - 
з врахуванням заданої емоційно-образної установки). 

3. Співбесіда з комплексу творчих робіт, виконаних протягом року. Критерії 
оцінки цього комплексу: 
a. Ступінь різноманітності робіт; 
b. Художній рівень робіт, їхня художньо-виразна значущість; 
c. Ступінь природності інтонаційних оборотів і метро-ритмічної основи 
представлених робіт; 

d. Рівень гармонійного мислення (широта охоплення різних гармонійних за-
собів, логічність основного гармонійного руху, природність відхилень і 
грамотність їхнього оформлення, наявність підкреслено барвистих гар-
моній і доцільність їхнього використання); 
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e. Спроби прояву тембрового мислення, звуко-барвної уяви і фактурної ви-
нахідливості; 

f. Прагнення до актуалізації робіт, практична націленість основної маси за-
вдань. 

 
Примітка: Завдання №1 (цілісний аналіз) заміняє собою традиційне теорети-
чне питання. Цілі такої заміни: 
А) Гарантувати зв'язок теоретичних відповідей з живим звучанням музики. 
Б) Дати студентам можливість виявити широту професійного кругозору і волю 
володіння матеріалом. 

В) Об'єднати екзамен з гармонії з перевіркою знань і навичок з аналізу музич-
них творів. 

Г) Дати студентам можливість вибору при побудові своїх відповідей. 
Д) Вийти за рамки школярства і тестувати в ході іспиту рівень професійного 
мислення, а не ступінь заученості стандартних відповідей на стандартні пи-
тання. 

 

 
Зразок бланка  

для експрес-опитування з слухового аналізу 
 

 Літери нижнього ряду позначають нижній звук, від якого будується спів-
звуччя, що виконується. 

 Цифри верхнього ряду позначають тип і вид співзвуччя, що виконується. 
 Всі інтервали позначаються однією цифрою, всі акорди – двома. 
 Енгармонічно рівні інтервали зб.4 і зм.5 граються з наступним розв'язан-
ням, оскільки інакше вони на слух не відрізняються один від одного. 
 

Послідовність №1. 
м7 б2 ч5 б3 зм.5 б7 ч4 м3 ч8 зб.4 
c As e d B fis h  es f gis 

 
 
Послідовність №2. 
б3/6 D6/5 м5/3 D2 б5/3 DVII7 б 6/4 зб.5/3 D7 ч5 

e Gis d a fis c es h g des 
 
 
Мелодія для бліц-диктанту. 
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Примітка: Некоректність у записі неключових знаків альтерації (ля-бемоль і 
сі-бемоль замість соль-діез і ля-діез) викликана занадто твердим програмуван-
ням поняття «тональність» у комп'ютерному музичному редакторі Cakewalk; 
під час реального запису диктанту студенти повинні оформити ці знаки абсо-
лютно грамотно, оскільки властивості цих звуків як допоміжного (в першому 
випадку) і прохідного (в другому випадку) хроматизмів відчуваються в мелодії 
абсолютно чітко.  
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 2.Артемов В.А.  Психологія навчання іноземним  мовам.  - М., 1969. 
 3.Асаф'єв Б.В. Музична форма як процес. - Л., 1963. 
 4.Асаф'єв Б.В. Вибрані статті з музичної освіті й навчання. - М.-Л., 1965. 
 5. Бершадська Т. Лекції з гармонії. – Л., Музика, 1978. 
 6.Виготський Л.С. Психологія мистецтва. - Л., 1965. 
 7.Давидов Ю.  Ідея раціоналізму в соціології музики Т.Адорно. - сб. Криза бу-
ржуазної культури й естетика, вип.3,  М., 1976. 
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зики) - Вчені записки Пермського університету,  1964.,  N124. 

  9.Коган Г.М. Робота піаніста. - М., Музгиз, 1963. 
10.Леонтьєв А.А.  Мова,  розмова,  мовна діяльність.  - М., Освіта, 1969. 
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     жанрах. - М., 1960. 
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14.Педагогічна енциклопедія, т.1-4. – М., Радянська енциклопедія, 1964. 
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11 В цьому списку вказані лише ті джерела, які використовувалися в тексті  для прямого цитування. Повний по-
кажчик переробленої літератури дається далі, в розділі „Бібліографія”. 
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65. Івашкін А.В. Джерела сучасних принципів інтонаційно-тематичної єдності. 

– Методологічні питання теоретичного музикознавства – М, МГПІ 
ім.Гнесіних, 1975. 

66. Калузька Т. Сольфеджіо для 6 класу ДМШ. - М., Музика, 1988. 
67. Картавцева М. Багатоголосся в класах сольфеджіо ДМШ. - М., Музика, 

1972. 
68. Картавцева М. Розвиток творчих навичок на уроках сольфеджіо. – М., Му-

зика, 1978. 
69. Кирилова В., Попов В. Сольфеджіо, ч.1. - М., Музика, 1986. 
70. Коган Г.М. Робота піаніста. – М., ГМИ, 1963. 
71. Козирєв Ю. Джаз і музична педагогіка.: Радянський джаз (проблеми, події, 

майстри. – М., СК, 1987, с.194-207. 
72. Козирєв Ю. Імпровізація – шлях до музики для усіх. .: Музичне виховання 

в СРСР, т.2. – М., СК, 1985, с.252-271. 
73. Котляревський И. Діатоніка і хроматика як категорії музичного мислення. 

– Київ, Музична Україна, 1971. 
74. Красинська Л., Уткін В. Елементарна теорія музики. - М., Музика, 1965. 
75. Красовська Е.М., Віноградов Г.В. Курс гармонії за фортепіано. – Київ, Му-

зична Україна, 1983. 
76. Кремльов Ю. Нариси з питань музичної естетики. – М., ГМИ, 1957. 
77. Кулаковський Л. Пісня – її мова, структура, долі. – М., СК, 1962. 
78. Курс теорії музики, ред. Островський А.Л. – Л., Музика, 1978. 
79. Літинський Г. Задачі з поліфонії. М., Музика, 1965. 
80. Ліцвенко И. Техніка перекладання сольних вокальних творів для різних 

хорових складів. – М., Музика, 1964. 
81. Ліцвенко И.Г. Курс багатоголосного сольфеджіо, вип. 1. - М., Музика, 

1971. 
82. Лобанова М. Музичний стиль і жанр (історія і сучасність) – М., СК, 1990. 
83. Лопатіна И. Гармонійні диктанти. – М., Музика, 1987. 
84. Львова Ю.Л. Республіка муз. – Київ, Радянська школа, 1984. 
85. Мазель Л. Статті з теорії та аналізу музики. – М., СК, 1982 
86. Максіменко В. Графічне оформлення нотного тексту для гітари. – М., СК, 

1984. 
87. Максимов Е.С. Музична грамота. - М., Музика, 1984. 
88. Максимов С. Основи гармонійного сольфеджіо. – М., Музика, 1972. 
89. Максимов С. Співочий стрій. – М., Музика, 1967. 
90. Максимов С. Вправи з гармонії на фортепіано, ч. 3. - М., Музика, 1961. 
91. Максимов С. Вправи з гармонії на фортепіано, ч.2. - М., Музика, 1965. 
92. Мальцев С. Раннє навчання гармонії – шлях до дитячої творчості.: Музич-

не виховання в СРСР, т.2. – М., СК, 1985, с.179-236. 
93. Марморштейн Ф. Експериментальна робота на уроках сольфеджіо в спеці-

альній середній музичній школі. – Музичне виховання в СРСР, т.1, ред. 
Баренбойм Л.А., М., СК, 1978. 
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94. Матвєєва С.Я. Про метод аналізу контексту в музиці. – Методологічні пи-

тання теоретичного музикознавства. – М, МГПІ ім.Гнесіних, 1975. 
95. Методичний посібник з музичного диктанту, ред. Фокіна Л. - М., Музика, 

1969. 
96. Михайлова Т.Н. Основи гармонізації пісенно-танцювальних мелодій. – Ка-

зань, КГПИ, 1987. 
97. Можжевелов Б. Мелодії для гармонізації. – Л., Музика, 1982. 
98. Моляко В.А. Психологія рішення школярами творчих задач. – Київ, Радян-

ська школа, 1983. 
99. Мутлі А. Збірка задач з гармонії. – М., ГМИ, 1961. 

100. Мюллер Т. Триголосні диктанти. – М., Музика, 1967. 
101. Мясоєдова Н., Мясоєдов А. Посібник з гри на фортепіано в курсі гармонії. 

- М., Музика, 1986. 
102. Нєзванов Б. Інтонування в курсі сольфеджіо. – Л., Музика, 1985. 
103. Нєзванов Б., Лащенкова А.  Хрестоматія з слухового гармонійного аналізу. 

- Л., Музика, 1964. 
104. Одинокова І.Н. До проблеми навчання створенню акомпанементу до пі-

сенної мелодії. /Музикознавча підготовка шкільного  вчителя. – М., МГПІ 
ім.Леніна, 1984. 

105. Озерецковська І. Початкові вправи з сольфеджіо для вокалістів. - М., Му-
зика, 1971. 

106. Озеров В.Ю. Теорія музичного мислення і проблеми вивчення цілісності в 
музиці. – Методологічні питання теоретичного музикознания. – М, МГПІ 
ім.Гнесіних, 1975,  с.173-244. 

107. Островський А.Л. Методика теорії музики і сольфеджіо. – Л., Музика, 
1970. 

108. Островський А.Л. Підручник з сольфеджіо, вип.1. – Л., ГМИ, 1962. 
109. Нариси з історії гармонії в російській і радянській музиці, ред. Дьячкова 

Л.С. - М., Музика, 1985. 
110. Павлюченко С.А. Посібник з практичного вивчення основ інвенційної по-

ліфонії. – М., ГМИ, Москва, 1953. 
111. Паісов Ю. Політональність у творчості радянських і закордонних компози-

торів ХХ століття. – М., СК, 1977. 
112. Переверзєв Н. Проблеми музичного інтонування. – М., Музика, 1966. 
113. Проблеми музичного мислення, сост. Арановський М.Г. – М., Музика, 

1974. 
114. Пшеничний Д. Аранжування для народних інструментів. – Київ, Музична 

Україна, 1980. 
115. Пясковський І. Логіка музичного мислення. – Київ, Музична Україна, 

1987. 
116. Рафалович О.В. Транспонування в класі фортепіано. – Л., ГМИ, 1963. 
117. Рєзник М. Музичні диктанти. - М., Музика, 1971. 
118. Римський-Корсаков Н.А. Практичний підручник з гармонії, изд. 10-і. – М., 

ГМІ, 1956. 
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119. Родіна Т.Б. Про розвиток здатності слухового сприймання фактури в курсі 
сольфеджіо. /Музикознавча підготовка шкільного  вчителя. – М., МГПІ 
ім.Леніна, 1984. 

120. Ройтерштейн М. Введення в аналіз гармонії. - М., Музика, 1984. 
121. Ромм Р. Музична грамота у формі завдань і питань до нотних прикладів. - 

М., Музика, 1969. 
122. Русяева И. Музичні диктанти, 5-8 клас ДМШ. – М., СК, 1976. 
123. Збірка диктантів на матеріалі музики радянських композиторів, вип.1, 

С.Прокоф'єв. - М., Музика, 1966. 
124. Срібний М. Диктанти на основі естрадної і джазової музики. - Київ, Музи-

чна Україна, 1989. 
125. Синьковська Н. Про гармонію П.И.Чайковського. – М., Музика, 1983. 
126. Скребкова  О.Л., Скребков С.С. Хрестоматія з гармонійного аналізу. - М., 

Музика, 1978. 
127. Скребкова-Філатова М.С. Фактура в музиці. - М., Музика, 1985. 
128. Смірнов М.А. Емоційний світ музики. – М., Музика, 1990. 
129. Соколов В. Багатоголосне сольфеджіо. – М., ГМИ, 1962. 
130. Соколов В. Початкове сольфеджіо. – М., ГМИ, 1963. 
131. Соколов В. Приклади з поліфонічної літератури для 2-3 і 4-голосного 

сольфеджіо. – М., ГМИ, 1962. 
132. Соколовський Н. Збірка завдань для практичного вивчення гармонії. – М., 

Музгиз, 1960. 
133. Сокольская Ж.А. Зміст і основні критерії творчого мислення вчителів му-

зики. /Музикознавча підготовка шкільного  вчителя. – М., МГПІ ім.Леніна, 
1984. 

134. Способін И.В. Лекції з курсу гармонії. - М., Музика, 1969. 
135. Степанов А. Методика викладання гармонії. - М., Музика, 1984. 
136. Столова Е. Музичний диктант. – Київ, Музична Україна, 1978. 
137. Струве Г. Дитяча хорова студія – ефективна форма масового музичного 

виховання дітей. – Музичне виховання в СРСР, т.1, ред. Баренбойм Л.А., 
М., СК, 1978.  

138. Темеріна Н. Триголосні диктанти. - М., Музика, 1967. 
139. Теплов Б.М. Вибрані труди, т. 1-2. – М., Педагогіка, 1985. 
140. Тихоміров Г. Мелодія й акомпанемент. – М., СК, 1963. 
141. Тихоміров Г. Елементи композиторської техніки. – М., Музика, 1964. 
142. Тихонова И.Е. Хорове сольфеджіо. – Казань, КГПИ, 1975. 
143. Тюлін Ю. Короткий теоретичний курс гармонії, изд. 3. - М., Музика, 1978. 
144. Тюлін Ю. Музична фактура і мелодійна фігурація. Практичний курс, ч.1. - 

М., Музика, 1980. 
145. Тюлін Ю. Вчення про музичну фактуру і мелодійну фігурацію. Музична 

фактура. - М., Музика, 1976. 
146. Тюлін Ю. Вчення про музичну фактуру і мелодійну фігурацію. Мелодійна 

фігурація. - М., Музика, 1977. 
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147. Тюлін Ю. Вчення про музичну фактуру і мелодійну фігурацію. Практич-
ний курс, ч.2. - М., Музика, 1980. 

148. Тюлін Ю., Бершадская Т., Пустильник И., Пэн А., Тер-Мартиросян Т., 
Шнитке А. Музична форма. – М., Музика, 1965. 

149. Тюлін Ю., Прівано Н. Зразки рішення гармонійних задач. – М., ГМИ, 1960. 
150. Тюлін Ю., Прівано Н. Теоретичні основи гармонії. - М., Музика, 1965. 
151. Тюлин Ю.Н. Короткий теоретичний курс гармонії. – М., ГМИ, 1960. 
152. Тюлін Ю.Н. Зразки рішення гармонійних задач, ч.2. – М., ГМИ, 1960. 
153. Тюлін Ю.Н. Побудова музичної мови. – Л., Музгиз, 1962. 
154. Тюлін Ю.Н. Підручник гармонії, ч.2. – М, ГМИ, 1959. 
155. Тюлін Ю.Н., Прівано Н.Г. Підручник гармонії. -  М., Музика, 1986. 
156. Вправи з елементарної теорії музики. – Л., Музика, 1986. 
157. Холопова В. Музичний ритм. – М., Музика, 1980. 
158. Холопова В.Н. Мелодика. – М., Музика, 1984. 
159. Холопова В.Н. Російська музична ритміка. – М., СК, 1983. 
160. Холопов Ю. Завдання з гармонії. - М., Музика, 1983. 
161. Холопов Ю. Про гармонію. – М., СК, 1961. 
162. Хрестоматія з гармонійного аналізу на матеріалі музики радянських ком-

позиторів. - М., Музика, 1984. 
163. Христов Д. Теоретичні основи мелодики. - М., Музика, 1980. 
164. Цукерман В. Аналіз музичних творів. Варіаційна форма. – М., Музика, 

1987. 
165. Цукерман В. Музично-теоретичні нариси й етюди. – М., СК, 1970. 
166. Чепеи Тибор. Маленький лексикон танцевальных ритмов. – Будапешт, Му-

зыка, 1973. 
167. Читання з листа в класах сольфеджіо, сост. Давидова Е.В. – М., ГМИ, 1957. 
168. Чугунов Ю. Гармонія в джазі. – М., СК, 1988.  
169. Шахов Г. Гра по слуху, читання з листа і транспонування в класі баяна. – 

М., Музика, 1987. 
170. Шацилло А. Деякі питання методики навчання гармонізації. – М., музика, 

1982. 
171. Шеломов Б. Імпровізація на уроках сольфеджіо. – Л., Музика, 1977. 
172. Шеломов Б.И. Кружок композиції (з досвіду роботи в ДМШ ім.Леніна) 

/Питання методики викладання в ДМШ. - М.-Л., Музика, 1965. 
173. Шишаків Ю. Техніка перекладання для оркестру російських народних ін-

струментів. – М., СК, 1963. 
174. Шнеерсон Г. Про музику живу і мертву. – М., СК, 1960. 
175. Этінгер М. Ранньокласична гармонія. - М., Музика, 1979. 
176. Якушкіна Л.А. З матеріалів до курсу гармонії: про гармонію пісень 

радянських композиторів. /Музикознавча підготовка шкільного  вчителя. – 
М., МГПІ ім.Леніна, 1984. 
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                           Додатки. 
 

Додаток 1. 
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                 Кафедра-пульт кабінету гармонії.  
 
Устаткування кафедри: 
1. Керування електроживленням кабінету. 
2. Вбудований ЕМІ (електронно-музичний інструмент). 
3. Комутаційна система, що забезпечує індивідуальний двосторонній зв'язок 
педагога з будь-яким учнем групи, комутацію всіх учнів попарно (з довіль-
ним підбором учасників у кожній парі), створення ансамблю з кількістю 
учасників від 2 до 6 і можливість оперативного керування голосністю кож-
ного каналу. 

4. Телемонітор для керування роботою відеокамери прямої трансляції (камера 
встановлена на штативі ліворуч від педагога). 

5. Кодоскоп («ретропроектор»)  для демонстрації саморобних слайдів великого 
формату (24х25 см.). 

 
 
Додаток 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кабінет гармонії №1, лицева стіна 
(вид з боку класу) 
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На знімку видна частина устаткування, що не входить до складу пульта. 

Крім традиційного фортепіано, сюди відносяться: 
1. велика ударна установка; 
2. ретропроектор (кодоскоп) з великим екраном; 
3. УНЧ (підсилювач низької частоти) «Гармонія» з 6-канальним мікшером – 
для роботи з ансамблями вокалістів і переносними інструментами; 

4. Демонстраційна клавіатура (на знімку не видна, оскільки розташована вище 
його. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Додаток 3. 
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Робоче місце студента в кабінеті гармонії №1. 
Стандартний вид робочого місця студента в кабінеті гармонії №1. Знімок 

зроблений у 1990 році під час Всеросійської методичної наради викладачів му-
зично-теоретичних дисциплін педагогічних училищ. У кадрі – одна з учасниць 
цього семінару,  представниця педагогічного училища м.Куйбишева (Самари). 
 
 
 
Додаток 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Робоче місце студента в кабінеті гармонії №1. 
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Фотографія зроблена в «перехідний» момент, коли ЕМІ «Юність», що пра-

цювали вже понад 15 років і застаріли як матеріально, так і матеріально, замі-
нялися інструментами серії «Електроніка», значно більш досконалими і в зву-
ковому, і в технічному плані. Старі інструменти поки ще використовуються і 
знаходяться на своєму звичайному місці, під робочою площиною столу; нові 
інструменти, які по габаритах не уміщалися точно на місці старих, тимчасово 
розташовані прямо на столах, і для їхньої роботи використовуються зовнішні 
підсилювачі, які дозволяють більш якісно відтворювати звук і використовувати 
високоякісні стереонавушники.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Додаток 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Робоче місце викладача 
у кабінеті гармонії №2. 
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Цей клас гармонії, другий за рахунком, створювався як альтернативний, 

спрощений у технічному відношенні варіант, що зберігає всі головні, практично  
значимі функції основного кабінету, але використовує максимально дешеву 
техніку (ЕМІ «ФАЕМІ-М») і демонструє комутаційну систему в гранично на-
очному виді.12 Склад класу:  
1. 16  ЕМІ  і навушники на робочих столах студентів; 
2. Один ЕМІ, микшерний пульт і навушники на робочому столі педагога; 
3. Демонстраційна клавіатура, розташована над класною дошкою і керована з 
ЕМІ на столі викладача (див. наступну сторінку).13   

 
Додаток 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
12 Це було зроблено в зв'язку з тим, що названі кабінети-комплекси викликали великий інтерес, і їх відвідувало 
багато педагогів з інших навчальних закладів. При цьому основний кабінет, що має цілком завершений вид і 
містить багато вузлів власної конструкції і виготовлення, у багатьох випадках відлякував своєю складністю, 
залишав враження недоступності. Тому альтернативний кабінет з лежачими на столах ЭМИ і вільно розкину-
тою мережею комутаційних ліній був потрібний навіть у чисто методичному відношенні, щоб показати 
реалістичність і здійсненість самої ідеї подібних класів. 
13 Ця об'ємна клавіатура мала можливість при необхідності висвічувати ті клавіші, які педагог натискає на 
своєму ЭМИ, і при цьому звук ЭМИ міг бути чутним або ні – за розсудом викладача. У педагогічному плані цей 
пристрій виявився надзвичайно ефективним – він дозволяв в разі необхідності обійтися без нотного запису на 
дошці; процес пред'явлення студентам клавішно-звукової інформації багаторазово полегшувався і прискорюва-
вся. До того ж студенти могли легко і точно повторити на своїх ЭМИ всі пред'явлені їм акорди або послідовно-
сті, і це робило роботу в класі дійсно ефективною. 
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                           Лицева стіна другого класу гармонії. 
У кадрі праворуч – А.В.Левлюх директор, що очолював Лениногорское 
(ТАРСР) музично-художнє педагогічне училище в 70-80 роки; ліворуч - автор 
даної книги. У верхній частині знімка видна об'ємна  демонстраційна клавіату-
ра, трохи зменшена за розміром і спрощена конструктивно. 
 
 
Додаток 7. 
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Кабінет гармонії на музично-педагогічному факультеті Мелітопольского 

державного педагогічного інституту (нині – університет). Використано кращі за 
тих часів (1987 рік) ЕМІ вітчизняного виробництва – «Електроніка-04» і «Віль-
нюс ЭМ-11», що забезпечували досить близьку імітацію струнних і духових ін-
струментів і дозволяли відтворювати на уроках обстановку оркестрового або 
ансамблевого музикування.  Крім них, клас оснащений мікшерним пультом, си-
стемою гучного звуковідтворення (підсилювач низької частоти + стереофонічна 
акустична система) і електронно-акустичним комплексом ударних інструментів 
«Форманта», що дозволяє вводити у творчі роботи студентів партії ударних ін-
струментів як в автоматичному режимі, так і в порядку звичайного, «живого» 
виконання.14 
 
 
 
 
 
 
Додаток 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
14 Нагадаємо, що «Форманта» мала в основі ритм-автомат з непоганим банком готових ритмів, а також ком-
плект із 7 барабанних імітаторів з вбудованими в них звукознімателями, кожний з яких можна було настроїти 
практично на будь-яку звучність. 
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Група учасників всеросійської наради з методики 
викладання музично-теоретичних дисциплін 
на музичних відділеннях педагогічних училищ. 

Другий ряд, ліворуч праворуч: 
1) Шацилло А.С., Волгоградське педучилище; 
2) Кронер Ю.А., Санкт-Петербурзьке педучилище №3; 
3) Герасімова Н.Ф., Леніногорське педучилище, ТаРСР; 
4) Іркутське педучилище. 
5) Гімаева Ф.А., Леніногорсько педучилище. 
6) Бардман М.Б., Спб., педучилище №3. 
7) Юсупов Ф.Г., нинішній директор Леніногорського педучилища. 

Перший ряд: гості й учасники наради, викладачі педагогічних училищ міст Ле-
ниногорска (ТаССР), Свердловська і Куйбишева. У центрі першого ряду – ав-
тор, Горемичкін А.И. 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 9. 

Обмін досвідом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
На знімку – Лісіцин В.І., директор педагогічного училища 

м.Архангельська, що знайомиться з можливостями кафедри-пульта викладача в 
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кабінеті музичної літератури в Леніногорському педагогічному училищі. За ре-
зультатами свого візиту в Леніногорськ він створив у себе в училищі кабінет 
музично-теоретичних дисциплін («клас гармонії»), аналогічний нашому, тобто 
оснащений індивідуальними електромузичними інструментами і  функціональ-
но достатньою системою звукових комунікацій. В іншому музично-
педагогічному училищі, на батьківщині П.И.Чайковського, у м.Воткінську 
(Удмуртія) за результатами наших публікацій і прямих контактів був створений 
комплекс відразу з трьох подібних кабінетів.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 10. 

Робоче вікно програми Cacewalk 
у режимі «Piano Roll». 
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У робочій зоні вікна представлена мелодія гавоту Ж.Ф.Госека. Вона запи-
сана не звичайним нотним записом, а в аналогово-графічному виді. Кожному 
звуку мелодії відповідає відрізок горизонтальної лінії. Висота кожного звуку 
співвідноситься з розташованою ліворуч клавіатурою, а тривалість прямо зале-
жить від довжини відрізка. Вертикальні лінії поділяють усю шкалу на рівномі-
рні відрізки часу, у даному випадку рівні за тривалістю одній чвертній ноті.  
       Та ж мелодія – у звичайному запису (оригінал – у тональності D-dur): 

 
 
 
 
 
* У наступних прикладах некоректність в оформленні неключових знаків 

порозумівається особливістю програми Cacewalk. 
 
Додаток №11. 

1. Приклади вставки нових, додаткових секвенцій у мелодію, яка раніше цих 
секвенцій не містила.  
А) Фрагмент справжньої мелодії відомої пісні Д.Кабалевського: 
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Б) Та ж мелодія, розширена за допомогою найпростішої діатонічної  
     секвенції: 

 
2. Приклад побудови вступу до стародавнього романсу «Я вас зустрів » за до-
помогою хроматичної секвенції,  що побудована на одній з інтонацій романсу. 
А) Фрагмент оригінального тексту романсу: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Б)Мелодія вступу, побудованого на матеріалі початкової інтонації: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток №12. 
Приклад-ілюстрація до завдань на побудову модуляційних закінчень до 

класичного періоду. Приведений нижче фрагмент пропонується завершити мо-
дуляцією в усі тональності 1-й ступеню спорідненості. 
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В.А.Моцарт. Соната №9 D-dur, частина 2.   

 
 
 
Фігурною дужкою відзначена зона, в якій у переважній більшості випадків 

відбувається процес модулювання. Порядок виконання модуляції: 
1. Вибирається (уточнюється) напрямок модуляції, тобто кінцева тональність. 
2. Останній такт у даному прикладі цілком очевидно містить K6/4-D(7)-T. 
3. Перед K6/4, на 2-й  чверті 7-го такту логічніше за все розмістити один з акор-
дів S-групи або DD нової тональності. 

4. На першу чверть 7-го такту (багато рідше – на кінець 6-го) приходиться т.зв. 
«загальний» акорд, на якому відбувається прирівнювання одного з акордів 
вихідної тональності до якогось акорду тональності нової, і здійснюється 
найважливіше в модуляції – перебудова слуху на новий тонічний орієнтир. 

5. Після з'ясування акордового складу моменту модуляції вся модуляція вико-
нується у виді звичайної гармонійної схеми, а потім ця схема викладається з 
дотриманням фактури оригіналу. 

 
 
 
Додаток №13. 
 

Враження учасників Всеросійської наради керівників  
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теоретичних секцій музично-педагогічних училищ  
у м. Леніногорську (Татарстан) у 1989 році. 

 
Свердловське педучилище №2. 
Саме прекрасне враження від вашого училища в Леніногорську, насампе-

ред – від технічної оснащеності кабінетів на дуже високому рівні (нам такого 
бачити не доводилося), до якого ми усі повинні прагнути.  На жаль, далеко не 
всі ми подібне маємо. Накопичено багатющій матеріал не тільки в плані техні-
чного забезпечення, тобто самої апаратури,  але й у плані різних посібників не 
тільки з музики, але і й з мистецтва; це дає можливість збагачувати уроки музи-
чної літератури залученням образотворчого матеріалу – слайдів, діапозитивів. І 
ми упевнені, що уроки тут проходять на найвищому рівні і незвичайно зацікав-
лено. А в подібному кабінеті сольфеджіо максимально інтенсифікується процес 
навчання, в активну роботу втягуються абсолютно всі учні. При цьому природ-
но виникає необхідність і потреба різноманітити форми навчання, коли маєш 
таку оснащеність. 

Що ще хочеться сказати? Те, що в училище працює колектив теоретиків 
дуже зацікавлених, дуже творчих, що хворіють за свою справу. І, звичайно, 
техніка без людей, без цього колективу нічого б не представляла. Ці люди над-
звичайно ретельно, зацікавлено підходять до цього. І залишається просто подя-
кувати їм, а нам – перейняти цей досвід і спробувати щось схоже зробити в се-
бе. 

Ще хочеться додати, що новаторські методики в предметі гармонії теж за-
лишають дуже яскраве враження. І ми сподіваємося, що теж зможемо почерп-
нути новинки цієї методики і використовувати них для себе, тому що це – нове 
слово, великий крок уперед. Ми дякуємо колективу училища за розробку цієї 
методики і цілком її підтримуємо. 

Хочеться запропонувати, щоб на базі вашого училища була проведена на-
рада більш високого рівня, за участю директорів і завучів, для того, щоб керів-
ники самі все це побачили. Це вже не майбутнє, не завтрашній день – це необ-
хідність сьогоднішнього дня, до якої всі ми повинні прийти, і чим раніш, тим 
краще. 

Ще раз величезне вам спасибі! 
 
Ленінградське педучилище №3. 
Одне з міст Леніна побувало в іншому місті Леніна. 
Почну з того, як оснащені кабінети музичного відділу. Вони оснащені та-

ким електронно-музичним устаткуванням, що нам представляється атрибутом 
життя майбутнього століття, хоча для якихось розвинутих країн це, можливо, 
день сьогоднішній, а, може, і вчорашній. Педагог має можливість вільно пра-
цювати з групою учнів, виявляючи індивідуальний підхід до кожного, тому що 
він завжди може переключити на себе діяльність кожного з учнів численної 
групи. Але справа не тільки в цьому: у педагога є можливість музикувати з уч-
нями в ансамблі і створювати ансамблі між учнями  за його бажанням, по його 
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методичних потребах. Така система електронно-музичних інструментів, зкому-
тована і з центральним пультом, і між собою – це дуже здорово.  Це – про мате-
ріальну оснащеність кабінетів.  

Але ще більше враження роблять ті успіхи в музичному розвитку учнів, що 
досягнуті училищем, і його подальші перспективи в цьому плані. У якомусь 
ступені це, може бути, отримано завдяки матеріальній оснащеності, але не тіль-
ки їй – насамперед завдяки особовому складу педагогів цього училища. Попри 
всі труднощі, які вони мають через велику нерівність контингенту студентів, 
що надходять до них, ці викладачі музично-теоретичного відділу домагаються 
великих, дуже значних успіхів у своїй роботі. Звичайно, у цьому училищі вже 3 
роки не працює Анатолій Іванович Горемичкін, але він не втрачає зв'язку з учи-
лищем і відвідує його іноді; крім того,  працівники училища (а це, в основному, 
його вихованці) можуть звернутися і по телефону, і письмово, і одержати від 
нього всі необхідні консультації. Те, що місцем проведення нашої наради було 
обрано саме Леніногорське педучилище – це теж дуже вдало, тому що усі най-
більш важливі пошуки, усі нитки зусиль теоретичних комісій педагогічних 
училищ сходяться на тій концепції, що пропонує А.И.Горемичкин, і робота, що 
проведена тут, була, на нашу загальну думку, досить плідною. Якщо ми не до-
сягли ще остаточних результатів, то вже досить близькі до них. 

                                                                              Кронер Ю.А., 
                                                                              Бардман М.Б. 
 
Волгоградське педагогічне училище №1. 
Хотілося б висловити подяку організаторам даної зустрічі теоретиків на 

такому високому рівні. Сам факт такої зустрічі, можливість зустрічі багато про 
що говорить. Видимо, кілька років назад важко було собі представити таке, що 
група ініціаторів, група теоретиків зібралася б по такому важливому, серйозно-
му приводу – виробленню програми з курсу теоретичних дисциплін – ще до то-
го, як вона пущена в хід. Сама наша зустріч пройшла в атмосфері дуже творчій, 
приємній, доброзичливій, в атмосфері вільного, нелімітованого обміну думка-
ми, і, у той же час, у напружених суперечках і дискусіях. Хотілося б відзначити 
той факт, що в ході зустрічі нам удалося виробити саме головне – майбутню 
принципову концепцію освіти середньої ланки, освіти вчителя музики, і прин-
ципові положення, що стосуються окремих предметів – гармонії, сольфеджіо, 
аналізу музичних творів, елементарної теорії музики. 

Тут важливі, мабуть, не деталі, а ті принципові положення, що покладені в 
основу даної концепції. Хотілося б, щоб робота, яка почалася тут,  мала конкре-
тне реальне практичне продовження, оскільки не за горами той час, коли має 
бути робота на зовсім новому принциповому рівні – на рівні творчості, коли 
сам характер і рівень викладання даних дисциплін буде змінений принципово, 
зовсім. 

Тому побажання таке: щоб ця зустріч була не останньою, і щоб було про-
довження, яке поставить реальні конкретні висновки і практично виробить ос-
таточний варіант програм за даними предметами. 
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І в той же час хочеться сказати, що в програмах, які будуть вироблятися в 
найближчому майбутньому,  потрібно відбити саме головне – дати можливість 
волі вчителю музики, викладачу даних дисциплін, волю методичних пошуків, 
волю своєї роботи, волю побудови курсу без зайвої твердої регламентації, на-
в'язаної зовні. 

Хотілося б виразити і приємні враження, зроблені даним училищем, у яко-
му ми працювали. Велике враження роблять усі ті кабінети, що нам показали, 
що формувалися тут протягом багатьох років. І хотілося б, щоб ті прекрасні ре-
чі, що тут робляться, застосовувалися б і в інших місцях, щоб це могло бути 
прийняте на рівні держави, щоб сформована тут модель навчання послужи-
ла зразком для усіх у державному масштабі. 

Велике спасибі за проведену роботу! 
                                                                               Шацилло А.С. 
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